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Descrição 

O arquivo reúne informativo da CUT sobre as propostas do 

governo Lula, uma edição da revista Quinzena, panfletos sobre 

a vereadora do PT Rose de Souza, matérias de jornal e livro 

caixa da Diocese, documentos referentes à Pastoral Operária de 

Nova Iguaçu.   

Palavras-Chave CUT, PT, Lula, Pastoral Operária, feminismo. 

Notas explicativas 

A documentação está em bom estado de conservação e foi 

doada pela Cúria Diocesana de Nova Iguaçu para compor o 

acervo do Centro de Documentação e Imagem do Instituto 

Multidisciplinar (CEDIM).  





Perante às confissões, institui�ões e comunidades religiosas, o 
Governo Lula assume solene e publicamente os seguintes 

compromissos: 

É direito sagrado e inviolável a liberdade de reunião, expressão, 
propagação, manifestação, educação e celebração religiosas. 

� Será garantida a liberdade de consciência e de crença, bem 
�-- como assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e a proteção,

�� 
na forma da lei, aos locais de culto, de concentração religiosa e de 

.si manifestação litúrgica. 

.. ""�'" Por motivos �e crença e _religião nen�um local de culto será 
'W fechado ou sofrera qualquer tipo de restnçao.
,� 

�--· Os locais de culto e de manifestações religiosas serão preservados 

F.J., de atos de vandalismo, violência, perseguições ou riscos à vida e à
�-� 'd d (•,• P � sau e os r1e1s. 

Ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa. 

�,,,..À," Será garantido o princípio constitucional de que "todos podem 
�

-- reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, 

ffe � independentemente de autorização, desde que não frustrem outra' reunião anteriormente convocada para o mesmo loca( sendo apenas 
exigido prévio aviso à autoridade competente" {li. Cap. /. Art. 5º, 
Parágrafo XVI da Constituição Federal). 

A educação religiosa em escolas particulares é direito inviolável 
� ,. e, em escolas públicas de ensino fundamenta( constituirá disciplina

p-- -� 
dos horários norma�s, sendo fac�lta_ti�o a matrícula dos alunos, de

·· acordo com o previsto na Conshtu1çao Federal (V/1'1 Cap. 11'1 Art.
21 O, Parágrafo /).

�,,,��--

-ffe• � 
:-" . 

Caberá ao Estado promover amplas campanhas de educação, 
inclusive sexua( visando um planejamento familiar responsável com 
acesso a meios contraceptivos que não atinjam a integridade e a 
saúde da mulher e evitem a prática do aborto. O Governo Lula não 
inclui em seu programa de governo a alteração da legislação sobre 
a prática do aborto. Os serviços públicos de saúde deverão assegurar 
condições de atendimento às mulheres lesadas físicas e ou 
psicologicamente pela interrupção voluntária ou não da gravidez. 

4 
É direita inviolável de cada cidadão a sua privacidade e a opção

� _pr por seu estilo de vida, d,esde que se respeitem as leis e os princípios

�-- � 
d� c�n�ivên�ia social. E dever do E5.!ad? co�bir qualquer forma de

· d1scnmmaçao. O Governo Lula nao inclui em seu programa a 
legalização de uniões civis Homossexuais. 

Representantes legais das diferentes confissões religiosas serão 
previamente consultados a cada vez que o Governo Democrático e 
Popular tiver que tomar decisão que afete suas respectivas áreas de 
interesses. 



!ti- w- O diálogo permanente com as confissões, instituições e
comunidades religiosas será uma das prioridades do Governo.

As confissões, instituições e comunidades religiosas serão
·''convocadas a colaborar com o Governo Lula na implementação de
políticas sociais, como campanha de saúde e alfabetização, combate
à fome e à miséria, conquista da cidadania e fortalecimento da
democracia.

i 

1,tw· 
O Governo, assegurando o respeito à criação e expressão

�, /' artística, às peculiaridades regionais, se empenhará para que os

_r;, � meios de comunicação em especial a televisão atuem dentro dos
princípios éticos que norteiam as famílias brasileiras, combatendo
as violências e as atitudes que ferem princípios religiosos.

t \�, ·. _ . Fórum cios Comitês 
··--Religi�sos�-P,ró-1,�la--Preshfénte�--
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Veja também as outras propostas para: 
Juventude 

Negros e Negras 
Mulheres 

Terceira Idade 
Agrário 

Educação 
Assistência Social 

Esporte e Lazer 
Cultura 
Sindical 

Assuntos Indígenas 

Crianças e Adolescentes 
Reforma Urbana 
Meio-ambiente 

Portadores de Deficiência 
Saúde 
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Don1éstica terá fundo de garantia 
Seguro-desemprego, salário

família, auxílio-creche, vale
transporte, jornada de trabalho de 
44 horas semanais, pagamento de 
horas extras e Fundo de Garantia 
por Tempo. de Serviço (FGTS). 
Todos esses direitos adquiridos pe
los trabalhadores brasileiros, mas 
que passavam ao largo das cerca de 
cinco milhões de empregadas do
mésticas do país, poderão ser esten
didos à categoria caso seja aprovada 
a Lei de Benefícios dos Trabalhado
res Domésticos. 

dos parlamentares, a tendência é 
que a lei passe tanto_ pelo Senado 
quanto pelo presidente da Repú
blica. Assim, nos próximos três 
meses, as · empregadas domésticas 
poderão começar a negociar com os 
patrões e patroas os novos benefí
cios conquistados. 

Edivaldo 

Aceita por unanimidade pela 
Câmara dos Deputados na última 
terça-feira, a lei deve ser votada 
pelo :Senado nos próximos 15 dias 
e, posteriormente, passará pelas 
mãos do presidente Fernando Col
lor, que terá o poder de vetá-la ou 
aprová-Ia. Segundo as estimativas 

A lei, se aprovada, entretanto, 
deixará de atender a muitas domés
ticas. Nas contas do deputado Paulo 
Pairo (PS-SP), autor do projeto, 
menos de 50% delas possuem um 
dos mais antigos direitos trabalhis
tas: a carteira de trabalho assinada. 
"Sem a carteira na mão, as empre
gadas que ainda trabalham na clan
destinidade e mesmo as diaristas, 
que não· costumam manter vínculo 
empregatício, não poderão fazer va
ler seus direitos", afirma o dep'uta
do. A" empregada -Marilene e a patroa Raquel apóiam os beneficios 

As muitas va:utagens da nova lei-
• Seguro-desemprego - A lei
garante o seguro-desemprego a
todas as domésticas dispensadas
do emprego que não conseguirem
novo trabalho no prazo de 60
dias. Para que a doméstica possa
gozar do benefício, a patroa deve
rá dar baixa na carteira de traba
lho e, através de formulário pró
prio, mandar um aviso de dispen
sa ao Ministério do Trabalho. O
seguro-desemprego, tal qual para 
os outros trabalhadores, será pro
porcional ao último salário recebi
do e vai ser pago durante quatro 
meses. 
• Jornada de trabalho de 44
horas - A jornada de trabalho das 
empregadas domésticas não pode
rá passar de 44 horas semanais -
oito horas diárias durante a sema
na e quatro horas aos sábados. 
Todas as horas que ultrapassarem 
o previsto em lei deverão ser
pagas como extras. 
• Hora extra - Para a empregada
doméstica, ela deverá ser calcula
da dividindo-se o salário bruto

recebido pelo número de horas 
trabalhadas durante um mês. O 
resultado deste cálculo é o salário

. hora. Se a hora extra for feita 
durante a semana, a doméstica 
terá direito a receber 50% do 
salário-hora para cada hora extra 
trabalhada. As horas extras pres
tadas em feriados. ou no fim de 
semana darão direito a um salário
hora por hora extra trabalhada. 
• Fundo de Garantia por Tem
po de Serviço - O FGTS repre
senta 8% do salário bruto mensal
da empregada doméstica e deverá
ser pago pela patroa. A cota do
FGTS, entretanto, não poderá ser
descontada do salário da empre
gada. De acordo com o deputado
Paulo Paim, o depósito do FGTS
será feito nos mesmos moldes dos
funcionários urbanos que traba
lham para profissionais liberais,
como os advogados, por exem
plo. A patroa deverá preencher
formulário próprio para a abertu.ra
de conta do FGTS em nome da
doméstica, em banco de sua esco-

lha e, atraves de uma guia de 
recolhimento, depositar a cota do 
FGTS. 
Vale-Transporte - As emprega
das domésticas que têm residência 
fora do domicílio de trabalho te
rão direito a receber vale transpor
te, que deverá ser retirado pelo 
empregador nas federações de 
empresas de transportes do muni
cípio. 
Auxílio Creche - Todas as em
pregadas domésticas com filhos 
que ainda não freqüentam a escola 
terão direito a levá-los para o 
serviço. Se a patroa não concor
dar, terá o dever, de acordo com a 
lei, de providenciar uma creche 
pública para as crianças ou mes
mo pagar uma creche particular. 
Salário Família - As empregadas 
domésticas terão direito ao salário 

· família, que deverá ser pago pela
patroa proporcionalmente ao nú
mero de dependentes da emprega
da. A fónnula de cálculo do salá
rio ainda será regulamentada após
a aprovação da lei.

As críticas de patroas e empregadas 
Nem todas as patroas são pão

duras como a grã-fina Constância, 
da novela O Dono do Mundo, e 
nem todas as domésticas são sub
missas como Jacira, sua emprega
da. As personagens da novela, in
terpretadas pelas atrizes Natália 
Thimberg e Cristina Ribeiro, tive
ram um pequeno conflito nos capí
tulos da última semana porque a 
patroa descontou, dos três salários 
mínimos prometidos à empregada, 
dois salários a título-de.despesas de 
moradia e alimentação. Jacira pode
ria ter posto a boca no trombone se 
a nova lei de benefícios das empre
gadas domésticas já tivesse entrado 
em vigor. Constância poderia des
contar um máximo de 12% do 
salário da empregada por conta de 
alimentação e moradia. E, assim 
mesmo, se com o desconto o salário 
não ficasse menor que um salário 
mínimo. 

O conflito entre Jacira e Cons
tância- dificilmente ocorreria entre a 
nutricionista Raquele Puga dos San-

tos, 39 anos, e sua empregada, 
Marilene Francisca, 20. As duas 
apóiam os benefícios que serão con
quistados pelas domésticas caso se
ja aprovada a nova lei e, criticam 
apenas um ponto do projeto: "Não 

gostaria que a Marilene levasse os 
filhos para o trabalho e também não 
teria dinheiro para pagar uma cre
che. Acho que dar creche para as 
crianças é uma tarefa do presidente 
da _República", critica Raquel, 
prontamente apoiada por Marilene. 

Outras críticas à nova lei tam
bém sobram. E dos dois lados. A 
comeciente Ana Lúcia Melo Ca
bral, 30 anos, que não assina a 
carteira da babá de seus dois filhos, 
diz que dificilmente terá dinheiro 
para cobrir todos os benefícios que 
serão concedidos às domésticas. 
"Vou ter que dispensá-la", ela 
afinna. O medo de que o mercado 
de trabalho para as domésticas fique 
ainda mais estreito é a principal 
crítica da doméstica Hercinda Oli
veira, 38 anos. "Acho os benefí
cios justos mas os patrões não pode
rão pagar. Meus patrões são corre
tos, não descontam alimentação e 
dão ajuda para o transporte.· Mas 
terei medo de perder o emprego se 
exigir tudo o que a lei mandar". 

,r 
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utas e vitorias .;, 

marcam legi.sl.ação 'ª 

Elas lavam, passam, cozinham, 
cuidam das crianças, fazem as com
pras, resolvem mil problemas lfa 
casa e, de quebra, ainda são ami� 
e confidentes de suas patroas. Mãs 
até 1972, as empregadas domésti
cas, apesar de ocuparem um lugar 
de destaque nos lares brasileiros, 
sequer tinham a sua profissão recO:
nhecida. Sem carteira de trabalho 
ou desconto na Previdência, ellls 
amargavam a desconfortável posi
ção de trabalhadoras marginali�-
das. r, 

A primeira vitória foi a regu.i}i
mentação da profissão, em t9n. 
Menos de um ano depois, houve .. o 
decreto que obrigou os patrões

., 
a 

assinarem a carteira de trabalho:_ 
1•, 

A grande vitória da categoria, 
cn_tretanto, só aconteceu com a p.u
bltcação da nova Constituição. Ais
doméstica tiveram assegurados be
nefícios básicos, como 13º salário, 
repouso semanal remunerado, fé
rias anuais, licença-maternidade, · 
aviso prévio proporcional e aposen
tadoria. "-·' 

Bene.ftcws ferem ..., 
princípws da CLT . 
De acordo com o advogado Luís 

Fernando Martins da Silva, especia
lista em direito trabalhista, a lei de 
benefícios das empregadas domésti
cas corre o risco de receber um veto 
do Senado ou mesmo do presidente 
da Republica, pois fere a Consoli
dação das Leis Trabalhistas (CL'F), 
ao equiparar os benefícios das en\
pregadas domesticas aos concedi
dos aos demais trabalhadores. J,' 

"De acordo com a CLT, •as 
domésticas não poderiam ter õs 
mesmos direitos dos demais traba
lhadores, porque a atividade não 
tem fins econômicos, ou seja, não 
gera lucro para o empregador. Ks
sim, as patroas também não podem 
ter os mesmos deveres que hoje são 
exigidos dos demais empregado
res", diz o advogado. Ele afrrdfa 
que a nova lei pode servir como 
uma: faca de dois gumes e acabar 
prejudicando as domésticas. "Mui
tos patrões não vão ter como pagàr.esses �enefícios e a atividade con;crá o nsco de entrar novamente naclandestinidade", acredita. 1 , 

' 
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• Menores
'' A deputada federal Rita Cama

ta, do Espírito Santo, preside a CPI 
que apura o extermínio de menores. 
A meu ver, isto é assunto para ser 
tratado pelo Executivo e pelo Legis
lativo de cada estado. A nível fede-· 
ral, seria mais interessante que a 
d.eputada se preocupasse com a si
tuação do 1n:iaior, da qual decon-e o
problema do menor." _, Wander
ley Rosa Pereira - Todos os San
tos.

• Calígula
"Ultimamente, lemos neste jor

nal as seguintes inforn1ações: a) As 
grandes empresas devedoras do 
INSS terão 60 meses para pagar 
seus débitos; b) A greve dos funcio
q,ários da Delegacia Regional do 
Trabalho eritra no terceiro mês sem 
q\:ie o ministério se empenhe em 
e_11contrar solução; e) O sistema de 
trabalho do setor de confecção da 
fábrica De Millus é de fazer inveja a 
qualquer senhor de engenho do �é
cµlo passado, e a Delegacia Reg10-
rüil do Trabalho sabe disso há muito 
tempo e não toma qualquer provi
d�ncia. 
{; Nós, pobres mortais que não 
ifrimos marajás da Eletropaulo, 
nem nos tomamos presidente de 
uma confederação fantasma, nem 
t'.ãmpouco acumulamos o jabaculê
de' Cr$ 900 mil, recebidos indevida
l'llente, acrescidos do régio salário 
d'ê ministro e suas mordomias, per
g·antamos: para resolver esses pro
blemas e centenas de outras que 
tfovolvem o Ministério do Trabalho 
e.':da Previdência Social, onde pode
remos encontrar Sua Excelência, o 
xfúnistro, que diz ser sua cadelinha, 
üfu ser humano, como outro qual
q:uer? Dada a convicção com que 

. defendeu a sua cadeiinha, fica a 
i�pressão de que, inspirando-se em 
Calígula, Sua Excelência, pretende 
qpmeá-la Assessora Chefe. 
;.: Esoelho meu, espelho meu, exis
ti' alguém mais intelectual, compe
tente, trabalhador, combativo, ho
nesto, charmoso e mais imexível do 
qµe mim?" - Geraldo Mendes -
Teresópolis. 
;: .. 

f'. Conselho de Contas 
'.;:;, '' A Abracom dirigiu expediente 
�b ilustre deputado João Leite Na
der, presidente da Assembléia Le
&islativa do Estado do Rio, dizendo 
e.�tar acompanhando atentamente,
através da imprensa, a votação da 
emenda parlamentar que extingue o 
Conselho Estadual de Contas dos 
fylunicípios a pretexto do argumen
t2 das mordomias e da pequena' 
r,clevância do órgão na estrutura do 
tradicional estado-membro. Os fi
Hados da associação estudam de há 
muito e praticam ampla vivência na 
atividade do controle externo de 
c;ontas públicas. Por isso podem 
testemunhar a experiência já anga
tj�da, em cuja tarefa encontram 
râzões de sobra para a existência 
político-administrativa da fiscaliza
ção constitucional dos negócios do 
erário, acompanhamento que tem 
por finalidade fortalecer o re�ime 
aemocrático por meio dos canais da 
probidade e, ª? mesmo tempo, ra
cionalizar a fiel consecuçao dos 
objetivos que são alcançadas pe�a 
... ica ão correta dos recu�sos _pu

. 1 !ativo 

• Arrocho musical

"Um alerta ao governador Leo
nel Brizola: da mesma forma que o 
governo federal prejudicando os 
idosos aposentados com o arrocho 
das aposentadorias, o novo diretor 
da Rádio Roquete Pinto, Procópio 
Mineiro, acaba, de nos prejudicar 
mais ainda, suprimindo programas 
de música popular do passado, que 
eram o nosso maior lazer e há anos 
vinham mitigando a riossa sauda
de.'.' - Pelo Grupo dos 36: Zélia
Maria dos Santos, Adélia Teixei
ra Gonçalves, Humberto Caruso 
e Altair Roriz de Albuquerque -
Dei Castilho. 

e Concursos 
"Engajando-me nas comemora

ções desse prestigioso órgão, que 
sem dúvida alguma transfonnou-se 
num baluarte em defesa das recla
mações e aspirações da comunidade 
sofrida do Rio de Janeiro, venho 
pedir encareoidamente ao ilustre ju
rista Nilo Batista, que "está" se
cretá.Fio de estado de Justiça e Polí
cia Civil e que sempre se destacou 
na sua luta pela eqüidade e aplica
ção da justiça social, que interve
nha, se necessário for, até com a 
autoridade que o cargo lhe confere, 
junto à prestigiosa banca que elabo
rou e corrigiu a prova de Direito 
Processual Penal para o cargo de 
delegado de polícia de 3' Classe, 
realizada pela Academia de Polícia 
Sílvio Terra ( ... ) 

O concurso está se arrastando 
desde 5 de agosto de 1990, o que é 
inconcebível,. pelo desgaste emo
cional e material que isso traz a 
todos os candidatos, policiais de 
carreira que, em sua maioria, ante
viam essa oportunidade como uma 
tábua de salvação para melhorar 
funcionalmente, já que o salário 
que percebemos nem sequer nos 
permite morar em um modesto con
Jugado ( ... ) 

Queremos melhorar a institui
ção, mas necessitamos, agora mais 
do que nunca, do respaldo dessa 
mesma instituição na defesa dos 
nossos legítimos interesses.'' -
Mirtes Vicente Goulart - São 
Cristóvão 

• Criatividade

. e,..' .,,.. 

"Na condição de funcionário 
aposentado do INSS, durante algum 
tempo, recebia a minha aposentado
ria em um banco da rede particular. 
Era um saque rápido, não levava 

? 

Rua Carvalho de Souza, demons
trando ser urri homem criativo e 
humano, foi implantado um novo 
sistema de atendimento e, com esta 
medida, recebi o meu pagamento 
em apenas 40 minutos. 

Levei uma vida denunciando e 
gritando através desse jornal contra 
os maus e incompetentes adminis
tradores que infestam os órgãos 
públicos, principalmente os que li
dam com o povo. Por esta razão, 
quando aparece alguém com idéias 
voltadas para o bem-estar da huma
nidade, sinto-me no dever de elo
giar, apesar de não o conhecer 
pessoalmente e nem saber. o seu 
nome. Não tenho dúvidas em afir
mar que é de pessoas assim que o 
Brasil precisa, homens que criem 
em benefício da humanidade." -
Feliciano lgnácio da Silva - Ma
dureira. 

• ECT explica
"Em função de nota publicada

no dia 13, na Coluna Justa Causa
desse prestigioso jornal, sob o título 
"Pessoal da ECT analisa a greve", 
gostaríarnos de prestar alguns escla
recimentos, a fim de que a verdade, 
meta maior desse conceituado ór
gão de imprensa, seja restabelecida: 
- a dita '• greve iniciada na segunda
feira" não ocorreu, tendo o quadro
funcional desta empresa compareci
do integralmente à totalidade das
unidades administrativas e opera
cionais dos Correios do Rio de
Janeiro; - da mesma forma estão
operando os Correios dos Estados
do Ceará, Pernambuco e Goiás,
além de todas as cidades do interior
paulista. Na capital de São Paulo,
algumas ausências ainda são regis
tradas, embora medidas alternativas
tenham garantido o pleno tráfego da
correspondência. ( ... ) "
- Alexandre Carlos Pinheiro Fe1·
nandes - Diretor Regional da Em
presa Brasileira de Correios e Telé
grafos, Rio. 

• Orgias na rua
"Sou uma senhora de idade,

moradora na Rua Sampaio Ferreira, 
na Piedade. E venho pedir ajuda, 
pelo amor de Deus. Minha última 
esperança é esse jornal. Aqui na rua 
tem muita barraca montada. Faz 
tempo que não temos mais sossego. 
Sexta, sábado e domingo, não dá 
nem para donnir: tem muita farra, 
orgia, bacanal. O pessoal,dà_s barra
cas fica fazendo ligações clándesti
nas, acho que chamam de gato,
para roubar a luz das casas. Policia
mento, não há. Estamos entregues, 
sem defesa, a essa gente. Toda a 
vizinhança sofre, mas ninguém tem 
coragem de reagir. O jornal podia 

· mandar fazer uma reportagem. Ou
solicitàr às autoridades que venham
aqui ver o que se passa. Não esta
mos agüentando mais." - J. T.
Dias - Piedade

/denunc1�xvaz1a er tudó.;tpmsiut 
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Marcas d 

EmirAmed 

Assistimos, hoje, 
euforia dos pens 
dores, comunicól 
gos, economista 
políticos e empr 
sários adeptos 
chamada econon: 
de m ercado, 
verdade adeptos 
modo de produç 
capitalista. 

Haveria razão de sobra p 
tanta alegria se o imaginário n 
estivesse também pres�nte ne 
verdadeira onda, nesté" verdade 
modismo das mortes e derrotas 
comunismo, do socialismo, da 
!ética, da História, da revoluçã
até mesmo do próprio pensamen
Vale dizer que o pensador anunci'
morte do pensamento e o ideólogc
morte da ideologia.

E por que falamos sempre 
imaginário, nos mitos, nas lend 
em que esse naipe, aliás primoros 
vem se baseando? Porque ess 
modernos e pós-modernos do pe, 
sarnento estão, literalmente, aba 
donando conceitos fundamentais d 
Economia Política e que pennan 
cem válidos, apesar das mudanças 
transformações que, realmente, es 
tão ocorrendo. no Leste Europeu. 

Çitaremos adiante alguns desses 
conceitos científicos básicos. Além 
disso, a versão do fato pode não 
estar correspondendo ao verdadeiro 
fato, em sua essência, em seu 
âmago. A versão do fato é muito 
comum em nossa imprensa, que se 
torna, portanto, um aparelho ideo-. 
lógico do estado burguês, aparelho_ 
ideológico da mídia eletrônica, não 
repressora, mas que violenta a 
consciências, formando opinião, fa 
zendo cabeças, como diria o pensa 
dor francês LouisAlthusser, recém 
falecido. 

Quanto aos conceitos básicos 
citemos, de início, os dois funda 
mentais de qualquer modo ou siste 
ma global de produção: a) relaçõe. 
de produção; b) relações de prciprie 
dade. 

Em qualquer sociedad.e ou seg 
mento social, a pergunta que se fa 
para determinar o sistema econ· 
mico estudado ou vivido é: qua 
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Laudo confirma agressão a 3 moradores 
Quatro supostos torturados no Borel são examinados pelo Instituto Médi.co Legal_; delegado deve abrir inquérito 

NOAR 

Nada demais 
NELSON DE SÁ 

Da Reportagem Local 

Os petistas, dia após dia, 
afundam-se mais. A decisão de 
devolver o ouro da Odebrecht, 
tomada anteontem em Bras17ia, 
agora é dada como inexequível. 
Para José Genoíno, na Bandei
rantes, "a emenda saiu pior do 
que o soneto". 

Também na Bandeirantes, 
uma declaração de Aloizio Mer
cadante -que é, ou era, dado 
como herdeiro de Lula, na pre
sidência do partido- mostrou 
que não vai cumprir-se a tão or

gulhosa decisão dos petistas do 
Distrito Federal: 

- É até inviável devolver. O
PT naciona1 já tem uma dívida 
de US$ 1,5 milhão. Nós não sa
bemos nem como é que vamos 
pagar a dívida que temos. 

O valor que seria e/evolvido 
às empreiteiras em Brasília, 
sem contar o dinheiro ela cam
panha no Espírito Santo, chega 
a US$ 400 mil. E falta, quem 
sabe, o Rio Grande do Sul, São 
Paulo etc. Talvez até a campa
nha nacional, de Lula. 

Por falar em Lula, ele deixou 
o silêncio, afinal. Segundo o TI,
o candidato derrotado declarou
que não vê "nada demais" na
doação da Odebrecht. Então es
tá certo. O escânda1o das em
preiteiras pelistas também aca
bou em pizza.

Ser ou não ser 

Ainda quanto à crise no PT, 
ao que parece os radicais podem 
tirar a decisão que quiserem, na 
burocracia cio partido, que os 
novos governadores também 
vão agir como quiserem. Na ló
gica tortuosa de Cristovam 
Buarque, ontem na CBN: 

- O partido é de oposição,
mas o governador é governador
do Distrito Federal. Eu não sou
situação e nem sou oposição, na
medida em que eu exerço a mi
nha função ele governador.

Aniversário do bode 

- Há exatamente um ·ano,
PC Farias era preso na Tailân
dia. 

É o problema com os símbo
los. PC, como registrou a man
chete do TI Brasil, além da 
CBN, ficou um ano preso para 
simbolizar a vontade gemi de 
acabar com a impunidade, a 
vontade nacional de justiça. 

Passado um ano, o símbolo é 
de injustiça, ele lá, sozinho, pa
gando por todos. Hoje, a velha 
cena da chegada de PC à prisão, 
vaiado pelo público, é constran
gedora. Na ironia do âncora Bo
ris Casoy, ontem no TJ: 

- Dos dois grandes escânda
los nacionais, o impeachment e
o do Orçamento, o bode expia
tório único é PC Farias. Está to
do o mundo livre. Está todo o 
mundo morrendo ele rir. 

MESA-REDONDA 

Debate enfoca violência no Rio 
Da Redação 

A Folha 

promove hoje e 
amanhã dois 
debates enfo
cando o Rio. 
Os debates co-

OAB/Rio, Sergio Zveiter. 

A segunda mesa-redonda, "Pro
postas para o Desenvolvimento do 
Rio", terá a participação do em
presário e conselheiro do Tribunal 
de Contas do Estado do Rio, Ser
gio Quintella, e dos economistas 

Marcos Cruz/Folha Imagem 

Carlos Eduardo da Silva usa imobilizador no pescoço 

SERGIO TORRES 
Da Sucursal do Rio 

Três mora
dores do morro 
do Borel (Tiju
ca, zona norte 
do Rio) que di
zem ter sido 
torturados so
freram agres
sões recentes, 
a t es ta  laudo 
c o r p o r a l  do  
IML (Instituto Médico Legal). 

Até a tarde de ontem, o IML ha
via examinado quatro supostos tor
turados. Segundo os moradores, 
praticaram as torturas militares e 
policiais civis e militares durante a 
ocupação da favela. 

Os exames de Alex Sandro Cor
rêa de Azevedo, 18, Francisco Jo
sé Reis de Oliveira, 25, e Carlos 
Eduardo Rodrigues da Silva, 18, 
foram positivos. Os laudos descre
vem as lesões, mas não apontam o 
que as provocou. 

O IML informa que Azevedo 
apresenta hematomas e arranhões 
nas costas. Foi constatado um feri
mento no queixo de Oliveira, além 
de escoriações nos punhos e torno
zelo. O diretor do IML, Alexandre 
Maluf, disse que os arranhões fo
ram causados por algemas e um 
soco provocou a ferida no queixo. 

Nas costas de Rodrigues da Sil
va, o IML achou manchas roxas 
provenientes de agressões. O legis
ta não examinou o pescoço do ra
paz, imobilizado por colar ortopé
dico. O IML pediu ao hospital que 
o atendeu explicações sobre a con
tusão. Rodrigues da Silva diz que
homens da Brigada de Pára-Que
distas do Exército o golpearam.

O diretor do IML disse que não 
foram constatadas queimaduras 

OOTROLADO 

'' Será feita 
. . '' 

JUSú.Ça 
Da Sucursal de Brasi'lia, 
do enviado especial e 

da Sucursal do Rio 
O comando militar da 

operação antiviolência no 
Rio está convencido de que 
não houve tortura durante a 
ação realizada no morro do 
Borel na semana passada. 

Um general informou à 
Folha que em uma investi
gação preliminar, os milita
res apuraram que o sangue 
encontrado na igreja Sáo Se

bastião, no Borel, era de uma 
pessoa atendida por um mé
dico do Exército. 

O porta-voz da Operação 
Rio, coronel JvaÍ1 Carclozo, 
disse ontem que "será Feita 
justiça'' no caso de ser con
firmada acusação de tortura. 

O secretário da Justiça do 
Estado do Rio, Arthur La
vigne, se reuniu com o pro
curador da República Gusta
vo Tepedino para discutir as 
medidas a serem adotadas. 

decorrentes de choques elétricos. 
Segundo ele, descargas de eletrici
dade aplicadas através da água não 
deixam marcas nas vítimas. 

Ivanildo Batista de Carvalho, 
17, disse que recebeu pontapés e 
socos. O IML não achou marcas. 
O delegado da 19� DP, Oswaldo 
Cupello, disse que deve abrir in
quérito logo que receber os laudos. 

Cardeal diz não acreditar em tortura 
LUIS HENRIQUE AMARAL 

Da Reportagem Local 

O cardeal-arcebispo do Rio, d. 
Eugênio de Araújo ,Sales, 73, afir
mou ontem que não acredita nas 
denúncias de tortura dentro de 
igrejas durante as ações do Exérci
to nos morros. ''Se /Jn11vP nhmm.1 

gregação e não ao cardeal. 
Ao ser perguntado sobre como 

agiria se fosse comprovada a tortu
ra, Sales disse que tentará se "en

tender com as autoridades para que 
isso não se repita". 

Sales está em Roma para assistir 
à nomeação de 30 cardeais pelo 
n,')n') ,:;',..,., nnh,.,.. •. : ,. ,., .'. T;,.,11. . , 

não é da diocese. Ele mora lá, ensi
na na universidade e não tem mui-' 
to contato com a orientação da dio
cese. Já mandei tomar providên
cias no sentido de que o que hou
v_er de errado ele comunique à cú
na, que tomará providências. O 
?bjeti�o é que �act.a uma não fique 

co. É uma profanação. Já era inten
ção minha pedir para que fossem 
retiradas dos morros. 

Folha - Como o sr. vem anali
sando a ação do Exército? 

Sales - Vejo com simpatia e pre
tendo evitar exageros e coisas erra-
r1 .-. ,. l .< -� .... , .... : • � .�. 1 · r 
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"Propostas pa
ra o Combate à 
Violência no 
Rio", participam o general New
ton Cruz, o presidente do movi
mento Viva Rio, Rubem Cesar 
Fernandes, o secretário do meio 
ambiente do município do Rio, Al
fredo Sirkis, e o presidente da 

Plano Estratégico do Rio de Janei
ro, e Aspásia Camargo, presidente 
do Ipea (lnstituto de Pesquisa Eco
nômica Aplicada) e pesquisadora 
da FGV/Rio. 

Os convites estarão à disposição do público a par
tir das 9h do dia de cada evento na porc.1ria da Fo
lha. ai. Barão de Limeira. 425. Campos Eliseos, re
gião central. A entrada é franca. 

Aumentam casos de sequestros 
Da Sucursal do Rio 

O número de sequestros aumen
tou na cidade do Rio desde a assi
natura do convênio antiviolência 
(31 de outubro), mas caiu o núme
ro de carros roubados ou furtados. 

A ação das Forças Armadas não 
alterou o número diário de homicí
dios. As informações constam de 
estatísticas da Secretaria Estadual 
de Polícia Civil, da DAS (Divisão 
Anti-Sequestro) e DRFV A T (Dele
gacia de Roubos e Furtos de Veí
culos Automotores). 

Até ontem, dez pessoas estavam 
sequestradas. Seis delas (60% dos 
casos em andamento) foram captu
radas a partir de 20 de outubro, 
quando o Exército ainda não ti
nham ido às ruas, mas a polícia já 
intensificava as ações em morros. 

O diretor da DAS, Antônio Lo
pes, suspeita que, incomodado 
com a ocupação dos moITos, o trá
fico esteja praticando sequestros. 

Nos primeiros 20 dias deste mês 
foram assassinados no Rio 223 
pessoas -média de 1 1 por dia. O 
índice é o mesmo registrado em 
novembro do ano passado. 

O diretor da DRFV AT, Leonil
son Ribeiro, disse que a presença 
de militares e policiais nas ruas 

Roubos de 121 93 

carros* 

Homicídios* li li 

------
Sequestros*"* 4 10 

em 

andamento 

* Média diária 
** Seis pessoas foram sequestradas 
após o dia 20 de outubro 

Fome: Secretaria de Polída Civil 

t 

causou a diminuição do núm.ero de 
carros roubados e furtados. 

Ribeiro disse que na primeira 
quinzena deste mês 1.404 carros 
foram levados (93 por dia). ''O po
liciamento nas ruas inibe este tipo 
de crime'', afirmou o delegado. 

(Sergio Torres) 

Anistia envia carta a Itamar 
Da Sucursal do Rio 

A Anistia Internacional enviou 
ontem ao presidente Itamar Franco 
e ao comandante da Operação Rio, 
general Roberto Câmara Senna, 
carta alertando sobre a necessidade 
de que a operação militar no Rio 
não desrespeite direitos humanos. 

A informação foi dada à Folha
por Francisco Panizza, 47, pesqui
sador há cinco anos do Programa 
da Anistia Internacional para a 
América, sediado em Londres. 

Na carta, segundo Panizza, a 
Anistia recomenda que as Forças 
Armadas, ao cumprir funções poli
ciais, cumpram as normas interna
cionais sobre direitos humanos. 

"Recomendamos também que 
!odo tipo de operação seja feita

com a maior transparência, e com 
acompanhamento de entidades na
cionais e internacionais ele direitos 
humanos, para o caso de haver 
qualquer denúncia", afirmou. 

Ele disse que a carta é assinada 
pelo secretário-geral da Anistia In
ternacional, Pierre Sané. 

Cópias seriam remetidas tam
bém ao procurador-geral ela Repú
blica, Aristides Junqueira, e ao go
vernador do Rio, Nilo Batista. 

Panizza disse que a Anistia não 
interfere e nem sequer faz avalia
ção sobre a decisão cio governo fe
deral de convocar o Exército. 

A Anistia atua desde 61 na defe
sa dos direitos humanos. Ganhou o 
prêmio Nobel da Paz, concedido 
pela ONU em 1977. 

(Fernanda da Escóssia) 

··\ 
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cúpula do Exército-;', diss;:
r 

--- ---
As denúncias foram feiws ante

ontem pelo péÍroco da igreja São 
Sebastiüo -no morro do Borel-, 
Olinto Pegoraro, 60. 

Sales disse que Pegoraro não se
guiu orientaçüo da diocese do Rio 
ao fazer a clemíncia. O padre é reli
gioso camiliano e por isso estéÍ su
bordinado ao supeiior de sua con-

--·-• ...,,,....,, u� •.i UH,..'U t.JUC: VC" C..:VIII 

"simpatia" a ação do Exército. 
* 

Folha - O Exército pediu ajuda à
igreja na fiscalização de excessos 
de violências na Operação Rio, 
como a tortura denunciada por 
um padre ... 

D. Eugênio de Araújo Sales -
Parece que houve somente um ca
so, na favela do Borel. Este padre 

Comandante nega violência 
FERNANDO MOUCA 

Da Sucursal do Rio 

O comandante ela ESG (Escola 
Superior de Guerra), tenente-bri
gadeiro Sérgio Ferolla, disse on
tem não duvidar da possibilidade 
ele um soldado ter ''maltratado fu
lano, revistado alguém com mais 
um pouquinho ele violência'' du
rante ações da Operação Rio. 

Ele negou, porém, as acusações 
de tortura. Segundo ele, não há 
possibilidade de um soldado ter 
torturado pessoas "em um altar" 
(uma referência às acusações cio 
padre da igreja cio Borel -morro na 
zona norte- Olinto Pegoraro). 

Ferolla atribuiu essas acusações 
a "interesses contrariados" pela 
ação das Forças Armadas. Ele 
comparou a atuação elas Forças 
Armadas ao "caminhar sobre a lâ
mina de uma navalha''. 

Admitiu que a operação poderá 
frustrar uma parte ela população 
que espera o fim do tráfico e, ao 
mesmo tempo, arranhar a imagem 
das Forças Armadas diante de acu
sações de tortura e outras viola
ções 9e direitos constitucionais. 

"E muito perigoso. As Forças 
Armadas são preparadas para a 
guerra e, em situações como a 

atual, não podem agir com a pleni
tude da gueITa", disse. 

Segundo ele, os soldados não 
são treinados para as funções de 
polícia. De acordo com Ferolla, is
so ajuda a explicar a ocoITência de 
"distorções". 

"O soldado é preparado para 
destruir, já a polícia tem uma fun
ção social", afirmou. 

De acordo com Ferolla, a atua
ção elas Forças Armadas no Rio 
ocorre em um cenário ''muito de
licado". Isso porque, segundo ele, 
não há um inimigo claro e estão 
em vigor todas as garantias consti
tucionais. Ele chegou a fazer uma 
comparação com a gueITa do Viet
nã, onde também havia a dificul
dade de identificar o inimigo. 

Ferolla disse ser contrário à pos
sibilidade de uma extensão da pre
sença das Forças Armadas no Rio. 
Segundo ele, as tropas entraram 
em ação para mostrar a existência 
de autoridade. Concluído este tra
balho, suas tarefas devem ser 
transferidas à polícia e para os ór
gãos de atuação social do governo. 

Pela manhã, ao abrir o 2? En
contro da ESG com a Mídia, Fero
lla disse que a violência tem cau
sas sociais. 

lume uma anruae em conjunto. 

Folha - O padre Olínto denun
ciou que teria havido tortura 
dentro da igreja dele. 

Sales - Não creio. Ele deve pas
sar as informações para a cúria. 

Folha - O padre diz que a cruz
do borel que foí retirada ... 

Sales - Talvez no caso dele seja 
diferente, mas as crnzes nas fave
las são todas colocadas pelo tráfi-
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Se trabalho. Os direitos humanos 
têm que ser religiosamente obser
vados. Foi benéfica a intervenção. 
Se houve alguma coisa, não conta 
com apoio da cúpula do Exército. 
Se houver tortura eu sou contra. 
Mas em vez de ser contra falando e 
protestando, sou contra me enten
dendo com as autoridades para evi
tar que isso se repita. 

Militares querem sair do Rio 
FERNANDO RODRIGUES 

Enviado especial ao Rio 

O Exército dirá hoje para a Co
missão de Defesa Nacional da Câ
mara cios Deputados, em Brasília, 
que não é desejo dos militares fi
car no Rio após 30 de dezembro. 

O dia 30 de dezembro é quando 
termina o convênio firmado (em 
31 de outubro) entre os governos 
federal e fluminense para criar a 
Operação Rio. 

Pelo convênio, coube ao Exérci
to coordenar as ações ele todas as 
forças policiais no Rio no combate 
ao tráfico ele drogas e ao contra
bando e posse ilegal de armas. 

A Folha apurou que serão dis
cutidas quatro opções principais 
para a Operação Rio hoje na Co
missão de Defesa da Câmara: 

1) Criar legislação específica
para manter o Exército no Estado 
- Embora seja considerada a mais
correta, não é vista como exequí
vel pelos parlamentares; 

2). Adoção do estado de defesa
- É considerada uma opção extre
mada. O militares não desejam es
sa via e os deputados a aceitariam
apenas em último caso.

3) Prorrogar o convênio - É
uma saída que desgastaria o Exér-

cito, na opinião dos militares. Os 
deputados também não enxergam 
essa opção como a melhor. 

4) Saída do Exército no prazo
estipulado - Os militares querem. 
Os parlamentares, também. 

O grande obstáculo para saída 
cios militares em 30 de dezembro é 
exatamente a data: a antevéspera 
da posse do novo governador do 
Rio, Marcello Alencar. 

A estratégia será estabelecer um 
contato direto com a equipe de 
transição do governo de Marcello 
Alencar. Isso seria feito para que 
os assessores do próximo governa
dor tomassem pé da situação. 

Para ajudar nos contatos, o mi
nistro da Justiça, Alexandre Du
peyrat, passará a acompanhar mais 
de perto a Operação Rio. Dupeyrat 
participa hoje da sessão na Comis
são de Defesa. 

Dos militares, devem compare
cer, além ele Lucena, os generais 
Edson Alves Mey (do Comando 
Militar cio Leste) e Roberto Câma
ra Senna (da Operação Rio). 

A sessão começa às 14h. Parte 
dela será secreta -para que os mi
litares relatem detalhes operacio
nais elas ações no Rio. 

Bope faz operação na ladeira dos Tabajaras 
LUÍS EDUARDO LEAL 

RICARDO FEL TRIN 
Enviados especiais ao Rio 

Pelo menos 250 militares e 50 
policiais do Bope (Batalhão de 
Operações Especiais ela Polícia 
Militar) realizaram elas 14h15 às 
17h operação de bloqueio na favela 
da ladeira dos Tabajaras, em Copa
cabana, zona sul do Rio. 

Quatro pessoas foram presas 
-três sem documentos e uma em
flagrante. O motivo cio flagrante
não foi divulgado. Os detidos fo
ram levados para o Batalhão da
Polícia do Exército, na Tijuca, e
para a 13� DP, em Copacabana.

Armados com pistolas e fuzis 

FAL, os militares fizeram barreiras 
com jipes e motos em pelo menos 
sete vias de acesso à favela. No 
início da operação, um helicóptero 
deixou militares em ''pontos estra
tégicos" no alto do morro. 

Durante 40 minutos, nenhum 
morador teve autorização para en
trar ou sair do local. Eles eram 
orientados a permanecer a uma dis
tância de 50 metros do principal 
bloqueio, na ladeira dos Tabajaras. 

No alto ela Tabajaras, em frente 
à quadra ela escola de samba Vila 
Rica, dez homens foram mantidos 
sentados no chão por policiais do 
Bope. Os homens estavam sem ca
misa, com as costas em um muro. 

A operação irritou Gilson Car-

doso, 43, que trabalha no gabinete 
de perícia médica do Estado. 

Cardoso usava terno e gravata e 
afirmou que acabara de sair de casa 
para comprar um remédio para a 
neta, Daiana, ele nove meses. ''Mi
nha neta está doente e eu estava 
cuidando dela'', disse. 

No morro do Borel (zona norte), 
duas equipes da DRE. prenderam 
dois suspeitos de tráfico, apreende
ram três armas e quantidade não 
divulgada de maconha. 

A ação dos policiais aconteceu 
cerca de 24 horas após tropas do 
Exército terem deixado o moITo, 
ocupado na sexta-feira. As armas e 
a droga estavam enterrados em um 
local conhecido como ''Grota''. 

Através de um informante, a 
DRE (Divisão de Repressão a En
torpecentes) chegou a R.Q.S., 17, e 
Raimundo Soares dos Santos, 19. 
Eles foram obrigados a desenterrar 
as armas e a droga. 

R.Q.S. é irmão de Reginaldo 
Queiroz da Silva, 20, que denun
ciou no sábado ter sido torturado 
por militares. A mãe de R.Q.S., 
Eliete Queiroz, 58, afirmou que 
que R.Q.S. teria sido ''torturado''. 

O diretor da ORE, Maurílio Mo
reira ela Silva, 61, foi informado 
das denúncias pela Folha, à tarde, 
e negou que tivesse ocorrido tortu
ra ou espancamento. 
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. ROSE DE SOUZA FOI VEREADORA EM NOVA IGUAÇU E É DEPUTADA ESTADUAL 

PELO PARTIDO DOS TRABALHADORES. FEMINISTA E MILITANTE NO MOVIMENTO DE 
MULHERES HÁ MAIS DE DEZ ANOS. 

NO DIA 4 DE DEZEMBRO DE 1990, ROSE SOFREU TENTATIVA DE' AGRESSÃO 1 
' , , - ' 

- EM VIA P,�BLICA NO MUNICIPIO DE NOVA IGUAÇU. A PARTIR DE ENTAO, VEM SENDO 
AMEAÇADA DE MORTE, ESTUPRO E OUTRAS INTIMIDAÇÕES POR TELEFONE. 

QUEM TEM MEDO DE UMA FEMINISTA DA BAIXADA? 
ROSE PROPÔS, 8UNTO COM A BANCADA DO PT NA CÂMARA DE NOVA IGUAÇU, 

UMÂ AÇÃO POPULAR CONTRA RESOLUÇÕES TOMADAS PELOS VEREADORES. ESTES 
QUERIAM QUE UMA VEREADORA ELEITA PELO VOTO POPULAR E DOS TRABALHADO
RES SE CÀLASSE DIANTE DE TAIS RESO_LUÇÕES: 

' - . 

-- ·-_--QuE·-os-ÊX-PREFEI-i-os- TIVESSEM DIREITO � PENsJ:\o VITALÍCIA, coM 
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, VENCIMENTOS ATUALIZADOS DO EXECUTIVO, EXTENSIVA AS VIUVAS; 
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- QUE os, VE. EADORES TIVESSEM UM AUMENTO NOS SEUs'--vENCIMENTOS,
COM EFEITO RETROATIVO A OUTUBRO DE 1989, NO VALOR DE·90% DOS VEN
CIMENTOS DO DEPUTADO ESTADUAL

QUEM TEM MEDO DE UMA FEMINISTA DA BAIXADA? 
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---MANIFESTO---
_ O quadro em que vive a mai

oria da população, re.legada ao 
mais completo abandono e onde 
lhe falta as condições mínimas 
de vida; como o trabalho, a edu
cação; assistência à saúde, mo
radia, entre outras coisas, é de
sesperador. Na luta pela sobre-: 

. vivência, o importante passa a 
ser a salvação da própria pele. 
Diante dessa situação precisa
mos reencontrar na solidarieda
de a força para a superação-da_ 
tragédia nacional. E assim; - · 
reacendermos a ctiama da es-
perança ·por um Brasil justo e 
fraterno, onde as- pessoas se
jam sujeitos de sua própria his-· 
tória. 

Como afirmou o poeta: "o tem
po não pára". E não parou. A 
grande roda da história nos traz 
1994. Precisamos resgatar o 
"Sem Medo de Ser Feliz", nas 
ruas, nas escolas, nos setores 
de trabalho, em todo o lugar. A 
perspectiva de elegermos o com
panheiro Luis Inácio LULA da Silva, Pre
sidente da· República, tem deix?do as 
elit s de cabelo em pé. Preparam-se 
p r re lizar, outra vez, todo tipo de 
m nobras de modo a afastar os trabalha
dores do rumo das transformações. 

Para alcançarmos o LULA LA precisa
mos construir uma bancada petista forte 
e combativa, que possa servir de instru
mento de sustentação do futuro governo 
em todos os estados do país. É hora de 
rompermos as ç1marras do atraso que 

' . 

impõe sacrifícios, preconceitos e desilu
sões a milhões de b·rasileiros. 

A Baixada Fluminense é o retrato fiel 
dessa realidade, onde cada vez mais se 
aprofunda o abismo entre os que tudo 
tem e pode e os que muito produzem e 
nada conseguem. Juntos queremos dar 
um basta a mesmice e à desilusão, inimi
gas permanentes das mudanças. 

Neste sentido os ·que assinam o pre
sente Manifesto, apóiam a candidatura 
do companheiro Vereador de Nova lgua-

çu, Artur Messias, para Deputa
do Estadual, por entendermos 
que Artur eleito Deputado, será 
uma voz permanente em defesa 
da população e um forte ponto de 
apoio do futuro governo Lula, e 
um instrumento permanente na 
construção do PT na Baixada . 

Ao longo do seu Mandato de 
Vereador, em Nova Iguaçu, Artur 
vem se destacando pelo com
promisso com as lutas dos movi
mentos populares,. estimulando 
a· participação mais incisiva da 
população na vida política da ci-

. dade. Defendendo que é o cida
dão e não_ o político que muda o 
rumo da histó"ria, sua ação parla
mentar ajuda a identificar o Par- .
tido com os trabalhadores. 

A . construção dessa candida-
tura parte das aspirações coleti
vas de dezenas de companhei
ros, fugindo à lógica de qualquer 
aspiração pessoal ou·de grupo. 

Ao apoiarmos Artur Messias 
para Deputado Estadual estamos afir
mando um projeto transp�rente e capaz 
de aglutinar milhares de pessoas em 
torno de propostas novas, fruto das idéi
as, reflexões, desejos e da prática políti
ca de cada cidadão que se soma ao 
projeto em construção que, prazerosa e 
coletivamente, começamos a esboçar. A 
alegria de sorrir, de viver com justiça, 
com casa, com pão e com fé continua 

' , 

conosco. SOMOS A NOSSA PROPRIA 
ESPERANÇA. 
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Quem é Artu r Messias?
Como está sendo a experiência de Vere

ador do PT em Nova Iguaçu?.
ARTUR · Por vezes conseguimos atuar da 

formaquesempreagimos, quandotrabalháva
mos com Educação Popular. Procuramos e, 
esse também é o pensamento das pessoas da 
Assessoria do Mandato, estar sempre junto 
das lutas e dos movimentos de base. Dessa 
forma conseguimos não só adquirir condições 
de estar sempre em sintonia com as questões 
que preocupam e mobilizam os setores organi
zados da população, como também, permite-

nossa candidatura preocupa-se, agora, com a 
definição de um programa para ser defendido 
durante a campanha e, depois, na nossa Ação 
Parlamentar enquanto Deputado.· Já podemos 
dizer que o Mandato priorizará uma interven
çãojuntoaos municípios da Baixada Fluminen
se. Foi em meio a essa dura realidade que 
crescemos enquanto cidadãos e fizemos nos
sa opção política pélo Partido dos Trabalhado
res. Queremos que o nosso Mandato contri
bua-para o fortalecimento orgâni.co do PT da 
Baixada, estabeleça relações de parceria com 
os movimentos populares, com os sindicatos e 
com as igrejas. O encaminhamento das lutas 
da regiões da Baixada será a razão principal do 
exercício do Mandato de Deputado. Se fizer
mos isso bem, não ria nossa visão, mas na 
visão da maioria das entidades e companhei
ros da região, terá valido a pena a missão. 

A
rtur é carioca de 32 anos. Mora em
Nova Iguaçu há 28 anos, onde exerce 

o segundo Mandato de Vereador pelo Par
tido dos Trabalhadores (PT). Jornalista e 
professor, foi coordenador do Grupo Jo
vem da Igreja de São José Operário e 
Presidente da Associação de Moradores 
do Parque Ludolf e Adjacências (AMPLA), 
localizada em Mesquita. Atuou nas lutas 
da comunidade por escola pública, posto 
de saúde e área de lazer. Coordenou por 
três anos o funcionamento de 50turmas de 
alfabetização de adultos do "Projeto Baixa
da", através da Cáritas Diocesana. Em 85
ajudou a criar a Biblioteca Comunitária 
Oscar Romero, responsável pela demo
cratização do acesso à leitura e por um 
leque de atividades culturais e educacio
nais. Trabalhou no Secretariado Nacional 
da Pastoral Operária e, atualmente, e mem
bro da Executiva do CEDAC (Centro de 
Ação Comunitária), entidade não governa
mental que assessora sindicatos e movi
mentos sociais. Artur é autor do livro 
"Autogestão Gota a Gota", que relata expe
riências de grupos de produção, formados 
por mulheres de Nova Iguaçu, Haguaí e 
Zona Oeste do Rio de Janeiro. Como 
vereador, pauta sua atuação pela discus
são e implantação de políticas públicas 
que possam dar respostas aos problemas 
da Educação, Saúde, Cultura, Transpor
tes, serviços públicos etc. Durante a elabo
ração do Plano Diretor de Desenvolvimen
to Urbano de Nova Iguaçu, ajudou a criar o 
Fórum de Participação Popular, que apre
sentou diversas emendas de modo a asse

gurar melhores condições de vida à popu
lação da cidade. Artur é autor de diversos 
projetos e leis voltados para a melhoria dos 
serviços públicos de responsabilidade da 
Prefeitura, para a transparência e demo
cratização do Executivo, e que incentivam 
a produção e a manifestação cultural . Na 
Câmara, exerce o cargo de 1 ° Secretário, 
buscando assegurar que o Legislativo en-

tre em sintonia com os problemas da cida
de, cumprindo o seu papel de fiscalizar as 

. açõesdogovernomunicipal. Émembrodo 
· Diretório Regional do PT e da Executiva

Municipal de Nova lgaaçu. -

ALGUMAS INICIATIVAS 

DO MANDATO 

• Lei do Passe Livre para Estudantes •
Iniciativa da Bancada do PT (Vereadores 
Artur e Derli), foi aprovada pela Câmara, 
tendo beneficiado milhares de estudantes. 
Encontra-se suspensa, devido a liminar 
conseguida pelos empresários dos trans
portes. 

• Lei que cria o Abrigo para Mulheres
Vítimas de Violência - Iniciativa da Banca
da (Artur e Maria José), foi aprovada. As
segura a construção em Nova Iguaçu des
se equipamento, que vem de encontro a 
antiga reivindicação dos movimentos de 
mulheres da região da Baixada FILB11inense. 

• Lei que estabelece a obrigatoriedade
da colocação de placas nas obras públicas, 
contendo o valor, o órgão fiscalizador e o 
tempo de duração do trabalho. 

• Lei que estabelece normas para a
comunicação dos aprovados em concur
sos públicos. 

• Confecção das Cartilhas "Para Onde
Vai o Seu Dinheiro", que orienta a discus
são sobre o Orçamento Municipal e propõe

, a participação popular na elaboração do 
orçamento.e "O Que o Vereador Faz Mexe
Com seu Bolso", que presta contas das 
atividades do Mandato, 

* Articulação junto com entidades po·
pulares para a criação dos Conselhos Mu
nicipais de Saúde, da Criança e do Adoles
cente Uá criados), da Habitação e Regula
rização Fundiária, de Educação, e de Or
çamento. 

• Encaminhamentos de reivindicações
de moradores junto ao Poder Público. 

. nos aprender e repassar as informações que 
temos sobre o funcionamento da Prefeitura e, 
claro, da própria Câmara Múnicipal. É graças a 

· essa prática que o Mandato vem conseguindo
aperfeiçoar-se nas principais políticas públicas 
e popularizar assuntos que sempre foram con
siderados tabus. Podemos destacar, exempli· 
ficando, a discussão que travamos a cerca do 
Orçamento Municipal, e sobre o Plano Diretor 
de Desenvolvimento de Nova Iguaçu; ou na 
área da Saúde, da Educação e do Saneamento 
Básico. Essa intervenção consciente, compro
metida e solidária nos credencia a pleitear 
dentro do PT e junto à sociedade, a condição 
de candidato a Deputado Estadual. 

Por que a candidatura a Deputado Esta
dual? 

ARTUR - Antes de nós mesmos nos dar
mos conta de mais essa missão, tal propósito 
já existia e estava sendo discutido entre diver
sos companheiros do Partido. A importância 
das eleições gerais de 94 foi determinante ao 
processo de construção da nossa Candidatu
ra. Temos a chance real de eleger LULA Pre
sidente do Brasil e, isso deve mobilizar a todos 
nós para evitar que, novamente, sejamos gol
peados pelas artimanhas das elites dominan
tes. Enquanto candidato a Deputado Estadual, 
pensamos ser possível travar uma discussão 
sobre o Programa que a Frente de Esquerda 
defende para o Brasil e, também, para o nosso 
Estado. Outra razão da candidatura está no 
fato de estarmos inseridos na realidade da 
Baixada Fluminense, onde proliferam políticos 
de práticas fisiológicas e clientelistas. O eleitor 
não é tratado como cidadão, e sim como . 
mercadoria pronta para ser negociada por 
uma vaga em escola pública, por manilhas, por 
um passeio de ambulância, por trabalho etc. Já 
que os poderes públicos não funcionam de 
forma satisfatória, candidatos e políticos de 
Mandato procuram fazer as vezes do Governo, 
oferecendo migalhas e, com isso, perpetuan
do-se à sombra do Poder. 

Pensamos diferente. Defendemos o Pleno 
funcionamento dos serviços de saúde, o ensi- .

no público de qualidade e universal, a partici
pação popular na aplicação dos recursos públi
cos e o pleno exercício da cidadania. Nossa 
Campanha estará defendendo esses princípi
os nas ruas, nos debates, nos materiais de 
propaganda, enfim, nosso propósito é o de 
remar contra a maré da submissão do povo ao 
político e lutar para que se estabeleça novos 
valores nas ações políticas. 

Qual a importincia da Baixada Flumi
nense nesse novo Projeto Político? 

ARTUR • O movimento responsável pela 

Por falar niSSÓ, como está a Campa
nha? 

ARTUR • Com muito trabalho e ao mesmo 
tempo muito prazer. Nosso nome, por encar
nar uma forma de fazer política com compro
misso, competência e ética, para dentro do PT 
e para o conjunto da Sociedade, tem recebido 
adesões espontâneas de diversos companhei
ros que acreditam ser possível e necessária a 
nossa eleição. Já temos campanha em diver
sos Municípios: Nilópolis, Queimados, São João 
de Meriti, Belford Roxo, Japeri, Paracambi, 
ltaguaí, Rio de Janeiro, ltaboraí. Queremos 
fazer uma Campanha que contribua para o 
debate das questões nacionais e locais. Apos
tamos na educação política e entendemos que

o momento eleitoral é um espaço privilegiado 
para que o povo possa refletir sobre a sua 
cidadania ou a falta dela. 

Em termos organizativos, realizamos reu
niões todas as quartas-feiras, às 19h, no Dire
tório do PT, em Nova Iguaçu (Rua Cel. Francis
co Soares, 534 - Centro) . Alguns Municípios 
também já estão promovendo atividades lo
cais: 

As eleições de 94 vão se dar num mo
mento político bastante delicado para o 
país ... 

ARTUR - Com a maior responsabilidade: 
Nosso povo tem sido levado a desacreditar nas 
instituições e na participação política. Em parte 
podemos creditar esse descrédito ao compor
tamento corrupto de diversos políticos e admi
nistrações. Por outro lado, despencam as con
dições de vida da população. Portanto, a indi
ferença popular soa como uma resposta ao 
pouco caso das autoridades com os problemas 
sociais. Vivemos um momento atípico, mas 
nem por isso desesperador. Há sinais de coi
sas novas, sérias e comprometidas. A candida
tura LULA está entra elas. Outro alento é, sem 
dúvida, o Movimento da Ação da Cidadania 
contra a Miséria e Pela Vida que se esforça no 
sentido de restabelecer os laços de solidarie
dade e para apresentar alternativas possíveis 
para o Brasil .  O combate à Fome e ao Desem
prego são bandeiras que há muito o PT vem 
empunhando e que, conforme demonstrou o 
sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, diz 
respeito a toda a sociedade e, principalmente, 
aos governos municipais, estaduais e Federal. 

COMO PARTICIPAR DA CAMPANHA 
Toda quarta-feira realizamos reuniões da Campanha Artur Messias, às 1 9h, na sede do PT de Nova Iguaçu (ver endereço abaixo). Você também 
pode entrar em contato pelos telefones: 796-3385 (Marcinha) ou 767-0856 Ramal B3 (Álbea ou Elinéa). Ou nos seguintes endereços: 

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU SEDE DO PT EM NOVA IGUAÇU GABINETE DE MESQUITA
(TRAVESSA R0SINDA MA�TINS,71 3º ANDAR - CENTRO) (RUA GEL. FRANCISCO SOARES, 534 -CENTRO) (RUA ELPÍDI0, 688 - MESQUITA) 

Na ·certeza de que ao apoiarmos o companheiro ARTUR M ESSIAS para Deputado �stadual , estamo� i �vesti ndo �ª. a!irmação ,d.e uma, fo_rma
ética de se fazer po l ítica , priorizando o campo popular e ,  efetivamente, abri ndo mais um espaço aute�t1co de defr n rçao d� pol1t1cas publicas
que contribuam para a melhoria das condições de vida da população , externamos o n_osso compromisso com essa cand1dat.ura, ao mes_mo 
tempo que  a colocamos para o debate po l ítico , junto às comun idades, 'as ent idades e ao povo do Estado do Rio de Janeiro . 

A 
Angelúcia Caldas (B. Roxo) , Avelino Braz (Prata-NI),
Aloísio Viei ra (NovaAmérica-NI) , Aline Lourenço (Vila
Nova-Nl),Alessandra Nunes (Posse-Nl),AndréiaGou
veia (Califórnia-NI), Ana Enydia de Castro (Ed. Pas
sos-Nl) , Antônio Carlos Almeida (Ed. Passos-Nl),An
gela Maria de Almeida (Ed. Passos-NI), Afonso Ulis
ses (CDM-PT-NI), Antônio Carlos (Vila Nova-NI),
Antônio Soares Geraldo (Seminarista-B. Roxo), André 
Porfiro (Ator-NI), Antônio Duarte (Fotografo-NI), An
drea Guimarães Lacerda (Past.0perária-NI), Arlindo 
Freitas (Advogado-NI), Aracyde 0liveiraAraujo (Com. 
São Pedro/ J. Laranjeiras-NI), Angelina de Oliveira 
(CEDAC-Rio), Alexandre Lage (Prata-B. Roxo), Ale
xandre José Albuquerque (Seminarista-B. �oxo),
Amaurílio da Cruz Correia (Seminarista-B. Roxo) , 
Adelson Cordeiro (PT-Mesquita), Adalton Cordeiro 
(PT-Mesquita), Alexandre Albuquerque (Vila Marina
NI), Adriana Euzébio (Bairro Floresta-Nl),ArthurGuerra
(PQ. Rodivânia-NI), Adriana Leite (J. Roma-NI), Adélia
Condai Vianna (Banco de Areia-Nl) , Adriano de Souza 
Martins (Past. da Juventude-NI), Américo José (Nova 
Aurora-B. Roxo), André Monteiro (Banco deAre ia-NI), 
Antônio V.da Silva (Cabuçu-NI), André Gomes Lopes 
(J. lguaçu-NI), Alan Rodrigues Nogueira (J lguaçu
NI), Adilson Mariano Tenõrio (Seminarista-NI), Adil
son José (Seminarista-8. Roxo}, Antônio Alvimar (Pa
racambi), Angela Maria Lima (Vila Central-NI), Assis 
Freitas (Centro de Produção do Lote XV-B. Roxo) , 
Aldeniir Caldas (B. Roxo), Abinael Duarte (Mesquita
NI), Antônio Pedro Monteiro (Mesquita-NI), Antônio 
Macedo dos Santos (Mesquita-NI), Américo dos Reis 
Tavares (Juscelino-NI), Adilson Costa (Ponto Chic
NI), Argemiro Ferreira da Silva (Bairro da Luz-NI) 
Adernar P. da Silva (Bairro da Luz-NI), Alseni Osvaldc 
Nascimento (Mesquita-NI), Alexandre Brandão (Mes
quita-NI), Alseni Pereira (Professor/Mesquita-NI) , 
f\lJr�lice Ga�riel (Com. N.S.Carmo/Mes�uita-NI), AI. 

. v�n1ce Gabriel (Com.N.S.Carmo/Mesqu1ta-NI), André 
h\ácio dos Santos (PJ.-Nl), Alexandro Pinto dos San
tQs (PJ . -NI) , Alexandre Nogueira de Oliveira 
($.J.Meriti), Ana Silva Santiago de Lima (Vila Nova
Nll, Antônio Rodrigues Pinheiro (Vila Nova-N_I), Ader
cy dos Santos (Vila Nova-NI), Alessandra Pegoretti 
(Vila Nova-NI), Angela Stockner (Santa Rita-NI), An
gela Maria da Rocha Poppe (Califórnia-NI), Ana Maria 
Lopes Martins (Califórnia-NI), Alfredo Moraes da Sil
va (Mesquita-NI), Altamiro Salvio (Mesquita-NI), Ana 
LuízaAzevedo (Mesquita-Nl),Agostinha Mendes Cor
rea (Vila Nova-Nl),Andréa Lima Cabral (Vila Nova-NI), 
Alexandre de Jesus Aniceto (Rocha Sobrinho-NI),
Aurea Dantas (Rocha Sobrinho-NI), Anderson de Mat
tos Siqueira (B.:nco deAreia-NI), André da Silva San
tos (Rocha Sobrinho-NI), Alexander da Silva Feijó 
(Com.N.S.Carmo/Mesqµita-NI), Ana Lúcia (Mesqui
ta-NI), Almir Muniz de Castro (Rocha Sobrinho-NI),
Andréia Graciele (Mesquita-NI), Ana Maria Oliveira
(Rocha Sobrinho-NI), Alba Lúcio (Rocha Sobrinho
NI), Ana Patrícia Ferreira (Rocha Sobrinho-NI), Antô
nio Nogueira Silva (BNH-NI), Antônio Seghetto (Mes
quita-NI), Ana dos Santos Amaral (Mesquita-NI), An
dréa Bastos Gomes (Mesquita-NI), Alessandra P. de 
Magalhães (Saracuruna-Caxias), Ana Lima (Prata
NI), Andrea de Paiva Silva (Prata-NI), Antônio C.arlos 
J. de Lima (Prata-NI), Avelino da Costa Paiva (Prata
NI), Andrea Caldas Lacerda (Prata-NI), Alexa'ndre M. 
Coutinho (Com. Soares-NI), André da Silva Teixeira 
(Engenheiro Pedreira-Japeri), Alexandre Olivares (PT·
S.J. Meriti), Aércio Barbosa de Oliveira (Fotografo
Rio),Alberto Cantalice (COM-PT- Nova lguaçu),Amil
ton Cordeiro (Jornalista/D ir. PT- Nova Iguaçu), Adolfo 
Cordeiro (Psicólogo/Mesquita-NI), Ana Maria (Pro
fessora/Tinguá-NI), Ana Gonçalves (Professora/San
to Elias-NI), Adriano Moreira de Araujo (Professor/ 
Moquetá-N I ) .  Alhea Regina (Professora/ 
Past.Juvehtude-NI), André Monteiro Marinho (JOC
NI), Ana Letícia (Santo Elias-NI), Andrea (Professora/ 
Moquetá-NI), Artur Custódio (MORHAN-NI), Adalber
to Cantalice (Jornalista-NI), Adriana Mariano (Profes
sora/ Carmari-NI), Antônio Mathias (Com. Soares
NI). Antônio José de Almeida (Com. Soares-NI), Anlôa 
nia Silva de Almeida (Com. Soares-NI), Agostinho 
Preito (Padre/Catedral-NI), Adriana Vasconcelos (J. 
Roma-NI), Alfredo Marangoni (PT-S.J.Meriti), Alber
tino Raposo (PT-S.J.Meriti), Andréia Ferreira (J Nova 
Era-NI), Aide"Martins (Tinguá-Nl) ,Andréia Cavalcante 
(Tfngua-NI), Adilson Soares (Ass. Mor. J. Guandu
NI), Antônio Neiva (Economista/COE-PT-Rio), Altacir 
Perdigão (Com.S.A.Prata-NI) 

B 
Benedita Melo (Nova Iguaçu), Benis de Freitas (B. 
Roxo), Bernadina Rocha (Com. S.<l.0perário/Mesqui
ta-NI), Berenice Figuéiredo (Jacutinga-NI), BeatrizVi
llar (Santo Elias-NI), Bertulina dos Anjos (Santo Elias
NI) , Barbara de Lima (J. Nova Era-NI), Bianca Oliveira 
(J. Nova Era-NI), Beatriz Marques (Tíngua-NI), Bany
Lopes (Rocha Sobrinho-NI), 

e 
Cléia (Professora-NI) , Chyres Malaquias (Vila 0perá
ria-NI), Chyrlane Malaquias (Vila Operária-NI), Clau
dionora dos Santos (Sind. das Domésticas - NI), Car
los Manoel Costa Lima (Pres. Sindicato dos Metalúr
gicos-Rio), Cibele Santos (Nova Atlilntida-NI), Clau
dia Villar da Silva (Santo Elias-NI) ,  Claúdio Bastos 
(Olinda-Nilópolis), Cláudio Outra Crespo (P J.-NI).
Carminha (Comitê Ação da Cidadania/Riachão-NI),
Cristiane Farias (PQ. Rodivãnia -NI), Clidinaldo Silva 
(Cabuçu-NI), Clarinda (Heliópolis-B. Roxo) , Giraldo 
Costa de Faria (Moquetá-NI), Carmem(Califórnia-NI), 
0íntia (Banco de Areia-NI), Carlos José Braz (Prata
NI), Carlos Nelson Coutinho (Professor-Rio). Carlos 
Roberto da Silva (Mesquita-NI), Clarice da Silva e 
Souza (Mesquita-NI}, Carlos Alberto da Silva (Bairro 
da Luz-NI), Cristiane G. de Castro (Mesquita-NI), Car
mem de Melo Macedo (Mesquita-NI), Cristina Rodri
gues (Mesquita-Nl), Claúdio Fernandes da Costa (Rio), 
Claudete Rabello (Ed. Passos-NI), Carlos henrique da
Silva (BCOR-�1), Cleide Silva Pinto (Chatuba-NI),
Celeste Virgínia-(Chatuba-NI), Cralos Alberto da Silva 
Miranda{Mesquita-NI), Claudia Rosane Nunes (Mes
quita-NI). Cristiane Ferreira de Souza (Vila Nova-NI), 
Cidicrei (Vila Nova-NI), Cintia da Silva Pereira (Rocha 
Sobrinho-NI), Celma de Assis (BNH-NI), Celina No
gueira (BNH-NI), Cícero Pinto da Silva (Metalúrgico/
Banco deAreia-NI), Carlos Henrique Barros (Engenho
Novo-Rio), C leuzaJ Lopes(Austin-NI), Cirlei de Melo 
(Nova Iguaçu), Cláudia Cristiane (Mesquita-NI), Ce
sar Lobato (Nova Iguaçu), Carlinhos (Marapicu-NI), 
Cássia Valéria ·(CDM-PT-NI), Cristina Maria dos An
jos Oliveira (Professora /Moquetá-NI), Carlos l'\lberto 
Serra (PT-Nilópolis). Celinha (Livraria do CEPAL-Nl), 
Celso Ferreira da Silva (Ass. Moradores J . Guandu
NI), Carlos Paiva (Funcionário Público/Califórnia-NI),
Cosme Galvão(Func. Público/Carmari-NI). Cátia Souza 
(Engenho Pequeno-NI), Conceição Lúcia Almeida (Ed.
Passos-NI), Ciomara Maria Santos (B. RolCo), Cristia
ne F. Silva (Banco de Areia-NI), Carlos Alberto Freita 
(Com.S.Sebastião-B.Roxo), Carmem Lúcia Anastácio 
(Com.S.A.Prata-NI), Cláudia Martins (Tinguá-NI) 

D 
Douglas da Silva (Mesquita-NI) . Dea Lima Fraga (Mes
quita-NI), Dilma Maria dos Santos (Mesquita-NI), Dora!
da Silva Chaves de Lima (Mesquita-NI) , Dalila Rangel
(ACO/Ed. Passos-NI), Dalva Barros da Silva Tavares
(Com. N.S. da Conceição-N\), Davenir Andrade (Pa
dre-NI) , Djane Rodrigues (BC0R-NI), Daise M. Eduar
do (Mesquita�NI), Dirce Souza Nascimento (BNH-NI),
Deiseane Sales Outra (Austim-NI), Dameco C. Souza
(Engenheiro Pedreira-Japeri), Denise Rosendo(Cons.
Com. Saúde-NI), Dita (Grupo de Produção/Rancho 
Fundo-NI), Deise Gonçalves (California-NI), Denilson 
Ribeiro Dias (Ed. Passos-NI), Daniel Guerra (Músico
NI), Dalva (Com. S.J. Operário-NI), Dora! (Agente de 
Pastoral/Mesquita-NI), Doralice (NI), Daise Viegas da 
Silva (NúcleoPT/Ed. Passos-NI), Dilsa Marcelino Dias' 
(JOC-NI), Degmar Lopes (S.Marcelo-NI), Dalva Me
nezes Brito Coelho (Professora/Mesquita-NI) , Deise 
Nunes (J Alvorada-NI), Denise de Lima (Nova Era-NI),
Duda (Carmari-NI), Deusarina (Professora/K1 1 -NI),
Dirlan Perdigão (Com.S.A.Prata-NI), Debora Cabral 
(Com.S.A.Prata--NI), Dalva Marcelina (Movimento de 
Mulheres-Queimados), De'nice Santana (Prof. /NJ.} 

E 
Elisângela Dantas de Macedo (Mesquita-NI), Elvis 
Santos de Macedo (Juscelino-NI), Edna Martins Car
doso (Bairro da Luz-NI) , Edson Soares Vi le la 
(Mov.Ecolõgico/Mesquita-NI), Êlida Araújo de Assis 
(Mesquita-NI), Esquimó (Mesquita-NI), Edmilson J. 
Guimarães (S. J. Meriti), Edson Guimarães de Azeredo 
(Realengo-RJ), Eduardo Carvalho (Vila Nova-NI), Edir 
Barbosa (Vila Nova-NI), Eraelina (Santa Clara-NI), 
Elisa Soares (Vila Nova-NI), Elcilene Nunes Uns (Mes-

quita-NI), Elcione Nunes Lins (Mesquita-NI), EmiliÓ 
Araújo (SEPE-RJ), Elizete Bastos Gomes (Vila Norma
NI), Edna dos S. Pires (Duque de Caxias). Elizabeth 
Braz Pereira (Prata-NI) , Elaine Pelluchi (California
NI), El izabete Ribeiro (NI), Edimar Rodrigues (NI) ,
Elizabeth Assis (Corumbá-NI), Eduardo Mário {PT/
Mesquita-NI), Elizana Costa (CDM/PT-NI), Ernani Si
las(Bancário/PT/PQ. Flora-NI), ElizabethAmaro (Pro
fessora/PT/BNH-NI), Evaldo Coelho (BCOR/Mesqui
ta-NI), Eduardo Lopes (Téc. Pclrobrás/BancodeAreia
NI), Elineia Peixoto (CDM/PT-B. Roxo), Edson (mec:â
nico/Moquetá-NI), Edelina Gomes (Centro Com. J . 
Guandu-NI), Elcy Oliveira de Souza (Cooperativa de 
Mulheres/ J. Guandu-NI). Etelvina Antonio (PT /Bairro 
da Luz-NI) ,  Evandro Lima (Músico/Mesquita-NI), Ed
valdo Nascimento (Ouro Verde-NI) ,  Edson Ferreira 
Carden (J0C-NI}, Efigênia de Castro (Ed. Passos-NI),
Enedina Vicente (Ed. Passos-NI), Euc10 Campos (PJ
NI), Edmilson Ferreira Potente (J0C-NI), Elia Padilha 
(Mesquita-NI), Elisangêla (Santo Elias-NI), Edileusa 
Cabral dos Santos (Paracambi), Eduardo Paiva (Eco
nomista/PT/Jacutinga-NI) , Ernani Valente (Contador/ 
PT-NI), Edir Gonçalves de Souza (Seminarista/Helió
polis-B. Roxo) , Edson Gomes (PTNila Emil-NI), Eliza
beth Amorim (AC0/Ed. Passos-NI), Elias José da Silva 
(J. Aymoré-NI), Eliete Marcelino Dias (Austim-NI), 
Eliena Lima (PQ. Rodivãnia-NI), Edison Rocha Guio
landi (J. lguaçu-NI), Efigênia de Melo (J. lguaçu-NI). 
Elizabeth Barbosa (Queimados), Ernani Coelho (COE/ 
PT Regional-S,João de1 Meriti), Eridan (MAC/ 
J .Palmares-NI) ,  Ewerson Cláudio (CDE-PT-NI), Eno
ckAraujo (Professor-S.J . Meriti), Elza Marangoni (PT
S.J.Meriti) ,  Elisãngela Ferreira (Nova Era-NI), Edmar
Gonçalves (Nova Era-NI), Erivelto (Tinguá-NI) 

F 
Francinildo Martins de Macedo (Juscelino-NI), FAbio 
Fernando de Almeida (bairro da Luz-NI), " Fernando 
Rocha Trindade (Mesquita-NI), Flávio Lima de Mes
quita (PJ.-NI), Flávio Antõnio de Soüza (Past Operá
ria-NI), Fátima Cristina (Com. S.Francisco-NI), Fran
cisca Gonçalves (Rocha Sobrinho-NI), Fátima Silva
(Vila Nova-NI), Fel is bela Antônia da Costa (Mesquita
NI), Francisco Etelvina (Mesquita-N/), Flávio Moraes 
da Silva (Mesquita-NI) , Fernanda Guimarães (Santa
Clara-NI), Fernanda Cordeiro (Rocha Sobrinho-NI) ,
Flávio paiva de Souza (Rocha Sobrinho-NI), Flávio
Souza do nascimento (P J.-NI) ,  Fernando Antônio (Opo
sição Urbanitário-NI), Fátima Lobato (Sind. dos Pro
fissionais Educação -NI), Fávio Mediei (CDM-PT-NI) , 
Fátima Braz(Professora/Past.Juventude-NI). Francis-
co Teles Barreto (Núcleo do PT/Ed. Passos-NI), Flávio
Moita (Fotógrafo-B. roxo). Francisco de Assis Macha
do (Com. Soares-NI), Fabiana Correia (Nova Aurora
B. Roxo), Flávio Teixeira (Nova América-NI) , Fla'vio 
Lima de Oliveira (BNH-NI). Fernando Pinto (Chatuba
NI), Francisco Márcio (Sind Metalúrgico-Rio), Flávio 
Alves Xavier (Palhada-NI), Flavio Alves Bandeira (Pa
lhada-NI), Fabiana Cerqueira (J. lguaçu-NI), Fátima 
Menezes Brito (Mesquita-NI) , Flávio Loureiro (Dir. 
Regional/Jornalista-Rio), Ferrei ri n ha (CUT-Nacional
Rio); Francisco Cardoso (J. Nova Era-NI) 

G , 
Graciane Azevedo de Souza (Mesquita-NI), Grace 

maria de carvalho Welp (Ilha do Governador-Rio),
Gilson de Oliveira Ramalho (Vilar dos T eles-S.J.Meriti),
· Gilcelia Rodrigues (Vila Nova-NI), Gislene Santos
. Rodrigues (Vila Nova-NI), gui \hermino Souza de Me
llo (Califórnia-NI), GilseteAlvarez (Mesquita-NI) , Gui
lherme Souto (Mesquita-NI), Gecy Edwwirges Martins 
(Vila Nova-NI), Gisélia Ferreira (BNH-NI), Gilvan An
dré (PJ.-NI), Gil Cortes (Músico/Austin-NI), Geraldo
Bastos (Com. Ação da Cidadania/Riachão-NI) ,  Gilson
de Crava lho (Fotógrafo/Mesquita-NI), Gera Ida Helena 
(Sind. Empreg. Domésticas -NI), Geraldo Perelo. (Jor
nalista-NI), Gilson (Past. Crisma/Mesquita-NI), Gil
son de Aquino (Sind. Metalúrgico-Rio), Geilson de 
Jesus (8. Roxo), Gilson de Araujo (Moquetá-NI), Ge
raldo Magela (Padre/Cabuçu-NI), Genciara Marinho 
(CDM-PT-NI), Gerson Mineiro (Palhada-NI), Gilmar 
Ciriaco (PT /KM32-NI), Gabriela Malheiros (Nova Igua-
çu), Gilson Machado (APN-Queimados) 

H 
Hélio Vanderley (Grupo Ecológico Onda ve rde-NI), 
Hilda de Almeida Cipriano (Clube de Mães-NI), Hada 

Rubia Silva (Santa Clara-NI) , Harlete Apa,ecida dos 
Santos (Rocha Sobrinho-NI), Hilda Maria Rodrigues 
(BNH-NI), Hebe Caldas Lacerda (Com. da Prata- NI), 
Humberto José Junior (Executiva do PT- B. Roxo),
Heloísa Helena (Professora/Mesquita-NI) , HelanAmo
rim (Engenho Pequeno-NI, Helena Dias (Austin-Nll ,Humberto Gonçalves Cerqueira (Banco de Areia0NI ,
Hermínio Carlos (Prata-NI) 

1 
lvanete Costemani de Souza (Mesquita-NI), ldalma 
Conceição (duscelino-NI), Isabel magalhães (Bairro 
da Luz-NI), lsane ide Pin he i ro da Silva 
(Com.N.S.Carmo/Mesquita-NI) ,  lza Paula (Mesquita
NI ) ,  lraldo Machado (Vilpr dos teles-S.J.Meriti), lvete 
Pinheiro (Vila Nova-NI), Iara da Rocha Vida! (Califór
nia-NI), lrany Xavier de Almeida (Paracambi), Ivone 
Maria da Silva (Santa Clara-NI), Inês Barbosa Soares 
(Vil a Nova-NI), Isabel Paiva (Rocha Sobrinho-NI), 
lvanete Ferreira Lima (Rocha Sobrinho-NI), lrani Fra
goso da Cruz (BNH-Nl) . Ivo Martins Costa (Santa Rita
Nl), lná de Oliveira (J. T ropical-Nl), llma Caldas (Pos
se-NI) ,  lvonete Caldas (Posse-NI) , Isabel Cristina de 
Brito (Bairro da Luz-Nl) ,  Ivone Gonçalves (Vila Operá
ria-NI), Isabel Barbosa (Santo Elias-NI), Ivan Calais 
(Gráfico-NI) , lsmênia Ramos (Sind. Comerciários-NI),
lza Braz (Prata-NI), lrony (CEDAC-Rio), leda Lenzi 
(Nilópolis), lris Menezes de Oliveira (Coop. Mulheres 
J. Guandu-NI) , lvani Queiroz(Com.S.A.Prata-NI), Inês 
Vieira (Prata-NI), lza de Souza (Prata-NI) 

J 
José Carlos (Prata-NI) ,  Jacira de Fátima Lacerda (Pra
ta-NI) , José Sabino (CDM-PT-Japeri), Jarg André 
(Nilópolis), João Batista (Executiva do PT-Japeri), 
Jurandi Ferreira (CDM-PT-NI), José Fernandes Dias 
(CEDAC/Economista-Rio), Jocélio (Núcleo do PT/ 
Miguel Couto-NI) . Jorge Al berto (CDM-PT-NI), José
Arnaldo (Veterinário/Moquetá-NI) ,  José Malaquias
(Vila 0perária-NI), Jorge Paim (Padre-B.Roxo) , José 
Miguel (Past.Operária/Bom Pastor-B.Roxo), Joseir 
Ferreira (Metalúrgico/Mesquita-NI) , Janaína Andrade 
(Núcleo do PT/E.Passos-NI), Joice Marte da Silva 
(Com. Div.Esp.Santo/J.Guandu-NI). José Wellíngton 
(MAS/Rosa dos ventos-NI) , Jorge Federoca (Músico/ 
Santo Elias-NI), Jupiassu Mendonça (Engenheiro
NI) ,  José Aparecido (Ouro Verde-NI) ,  Janaina de Sou
za Nova Iguaçu), Jupiter Thiago Rosa (Coelho da 
Rocha-S.J .Meriti) , Jurandir Rodrigues (Califórnia-NI) , 
Jorge Florêncio (CDM-PT-S.J.Meriti), Jackline Gley
de (Olinda-Nilópolis), José Maria de Almeida (Ed. 
Passos-NI) ,  Janete da Silva Gama (Olinda-Nilõpolis), 
Jairo Alves gama (Olinda-Nilópolis, Jefersor, Alves
(Olinda-Nilópolis), Janes Game (Olinda-Nilópolis) .
Jonas Pereira (B. Roxo), João Antônio Barros (Jorna
lisla-NI), José Renalo (PT-Paracambi) .  Janice (Nova 
Iguaçu), Jailton (J Laranjeiras-NI) , José Avelino (J. 
Laranjeiras-NI), Josenaldo Messias (Professor/l rajá
Rio), Josefa Virginalva (Professora/lrajã-Rio), José 
Cralos Sena (PT/Cabuçu-NI), Jane Valente (Contado
ra/Posse-NI), Júlio Cesar Camargo (Mesquita-Nll ,João Renato (Músico/lg.S.J .0perário/Mesquita-NI , 
José Paulo Monteiro (Seminarista-B. Roxo) , JoséAlex 
(Mesquita-NI), José Vicente da Silva (Mesquita-NI) ,
João Adelino de Macedo (Juscelino-NI), Jorge Luis
Bastos (Juscelino-NI) ,  José Luciano (Juscelino-NI), 
José Anastácio de Souza (Juscelino-Nl), Joel Fruzzo
ne (Juscelino-NI) ,  José Henrique (Juscelino-NI), jan
sen de Souza (bairro da Luz-NI) , Jorge da Silva (Mes
quita-NI), João Carlos Rodrigues (Mesquita-NI) , Jor
ge Nunes da Silva (Mesquita-NI), João Luiz Filho 
(Mesquita-NI), Jorge Luiz Rabello (Núcleo do PT/Ed. 
Passos-N\), Joel Alves da Silva (PJ.-NI), José Luiz 
Casadei (lg. N.S.Fátima/Ed. Passos-NI), Josefa Tor
quato (banco de Areia-NI), Juarez Assis (Vila Nova
NI), Julieta Felix (Califórnia-NI) , Júlia de Souza (Cha
tuba-NI) ,  José Etelvina (Mesquita-NI), José Luciano 
Tavares (Santo Elias-NI), Jurema Lima Cabral (Vila 
Nova-NI) . João Roberto Monteiro (Rocha Sobrinho
NI), Jussara Santos (Rocha Sobrinho-NI), Jean Carlos 
(Rocha Sobrinho-NI), Jussara lgnácio (Mesquita-NI), 
Jocilene de Assis (J0C/Mesquita-NI), Jairo(Rocha 
Sobrinho-NI), Jandira Maria da Silva (BNH-NI) . João 
Anastácio Rufino (PJ.-NI) , José Francisco do nasci
mento (PJ.-NI), João Siqueira Alencar (Nilópqlis), 
Janete.de 0liveira (Ed. Passos-NI). José Cralos Batista 
(Seminarista-B.Roxo), Jlilio Cesar Rodrigues (Semi
narista-8.Roxo), Jorge Lufz (Diácono Permanente-

.... � .
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NI), Joanlza da Silva (Vila Operária-NI), Jorge Wilson

(Vila Operária-NI), Jorge Banana (S.J.Meriti), Jaime 
Leis Santiago (São Cristovão-Rio), Jânio Silva (Aus
lin-NI), José Américo (Palhada-Nl),Josete Villar(Santo 

Elias-NI), José Carvalho Figueiredo (Nova Aurorn
B.Roxo), Jandira Silva (Professora/Riachão-NI), Jure
ma Silva (PT-B. Roxo),Jane Lúcia (Valverde-NI), José 
Carlos Balbino (Comerciário-B.Roxo), Jairo Dias de 

Oliveira (Seminarista-NI), Juarez Carvalho Sampaio 

(Seminarista-NI), Júlia Selma da Graça (Piedade-Rio), 
José Fernandes (Campo Grande-Rio), Janafna Fer
nandes de Oliveira-Secretária-NI), Josefa dos Anjos 
(Moquetá-NI), Janaína (PT/Banco de Areia-NI), Julia 

Cabral (Prata-NI), Juliana Palhano (Prata-NI), Jorge 

Vieira(Prata-NI), Jane Marangone (Pastoral Operária
S.J.Meriti), �udith Maria (J. Nova Era-NI) 

K 
Kátia Cristina de Souza (Bairro da Luz-NI), Kália Mo
reira Ladeira (Caxambi-Rio), Kedman Mello (Ass. So
cial-NI), Kátia Gomes (Médica/Botafogo-Rio), Kristina

Martins.(Vila Nova-NI), Kilita dos Reis (J. Nova Era
NI), Kátia Milene Pinto (Rocha Sobrinho-NI) 

L 

Santos (Vila Nova-NI), Maria Helena Drumond (J. quita-NI), Naira Fonseca (SEPE-NI), Naldir Vicente Sílvio Gulias (PT/Ed. Passos-NI), SergioSouza (Nova 

Margaridas-NI), Marli Aniceto (Rocha Sobrinho-NI), Oliveira (SEPE-NI), Nelson Freitas (Músico-NI), Nilton Iguaçu), Shirley Barreto Nascimento (Vila Nova-NI), 
Mareia de Oliveira Jesus (banco de Areia-NI), Mary José (Professor/Moquetá-NI), Núbia (JOC/Professo- Simone Coelho Dias (Banco de Areia-NI), Simone 

Hellen Soares (Mesquita-NI), Marcos Nogueira da ra-NI)·, Nelson Coutinho (Santo Cristo-Rio), Neli de Rodrigues (Mesquita-NI), Simone Gusmão (Rocha 
Silva (banco de Areia-NI), Meri Maria de Santánna Araujo (Secretária/Moquetá-NI), Nininho (PT/Mesqui- Sobrinho-NI), Sebastiana Cruz (Rocha Sobrinho-NI), 
(Mesqüita-NI), Maria Goreth Paiva (BCOR-NI), Maria ta-NI), Nina (PT-Mirim/Mesquita-NI), Nair Martins Mo- Sônia Barbosa (Rocha Sobrinho-NI), Sávia Maria 

Inês Oliveira (Rocha Sobrinho-NI), maria de Fátima da raes (Sind. Domésticas-NI), Neuza Maria (MAC/Cha- (Rocha Sobrinho-NI), Sue li Fernandes Rosa (BNH-
Silva (Rocha Sobrinho-NI), Márcio Fernandes (Rocha tuba-NI), Núbia Michella (Bairro Danon-NI), Nubiana NI), Severino Virgílio (Banco de Areia-NI), Sônia Lú-
Sobrinho-NI), Mônica Souza (Rocha Sobrinho-NI), de Lima (J. Futurista-NI), Nu biano de Lima (J. Futuris- eia Fontes (PJ.-NI), Sebastião Cardoso (Banco de 

Maria Ester (Rocha Sobrinho-NI), Maria de Fátima ta-NI), Nelson Silva (Músico-B.Roxo), Norethe (Com. Areia-NI), Shirley Maria (banco deAreia-NI), Severina 

(Rocha Sobrinho-NI), Maria de Lourdes pontes (Ro- S.J.Operário/Mesquita-NI), Noale Toja (Artista/PT- (Ed. Passos-NI), Sebastião Fernandes (Com.
cha Sobrinho-NI), Marcones Pontes (Rocha Sobri- S.J.Meriti), N.S.Aparecida-NI), Sebastião Lobato (PTNila Nova-
nho-NI), Maria nazaré Dias(RochaSobrinho-NI), Mar- NI), Sergio da Silva (B. Roxo), Sandra Marques (Ban-
gareth Souza (Rocha Sofirinho-NI), Maria Adalgisa Q codeAreia-Nl),Solange (PT/KM 32-NI), Sueli Figuei-
(BNH-NI), Marinalva Maria (BNH-Nl),Mônica Pereira redo (Biblio. Oscar Romero-NI), Severino (PT/Car-. 
(BNH-NI), Maria da Glória Toste (Rocha Sobrinho-NI), Olívia Werneck da Silva (Bairro da Luz-NI), Osmarri mari-NI), Samuca (Sind. Metalúrgico-B.Roxo), So-
Maria das Mercês Aquino (BNH-NI), Maria José San- Brandão (Mesquita-NI), Obertal Ribêiro (Padre/Banco

. 
lange Coutinho(Santo Cristo-Rio),Stela Guedes (Jor-

tos (PJ.-NI), MarcelinaDina Tiburcio(PJ.-NI), Marilza 
de Areia-NI), Onofre José de Souza (Santa Clara-NI), nalista-Nilópolis), Selma (Professora/Moquetá-NI),

de Mello (PJ.-NI), Maria da Glória de Andrade (PJ.- Oriete de Oliveira (BNH-NI), Osmarina Barreto (PT/ Sinval dos Santos (Califórnia-NI), Shirlei Tavares
NI), Maria Gemida de Paula (Banco de Areia-NI), Cabuçu-NI), Orleide Monteiro (Grupo Feminista Coisa (S.J.Meriti), Severina Pereira (Ed. Passos-NI), Sebas-
Margareth Silva (Duque de Caxias), Maria das Graças de Mulher-NI), Oden Santos (São Crist0Vão-Rio), Os- tião da Silveira (PT/Lote XV-B.Roxo), Sergio Gonçal-
(Mesquita-NI), Marilene de Souza (Ed. Passos-NI), maria Farias (Pq Rodivânia-NI), Otília Holanda (ACO/ ves Pereira (B.Roxo), Sergio Roberto Hing (J. Caroli-
MariaJosé (Chatuba-NI), Maria Ramos (Sind. Comer- · �airro da Lúz-NI) na-NI), Sheila Clara Barros (Santo Elias-NI), Sueli 
ciários/Eng.Pedreira-Japeri), Maria Natividade (Pra-

p 
(PT-Nilópolis), Sabá (Engenheiro-NI), Santinho (PT/ 

ta-NI), Maria Rosenir (Prata-NI), Mario Moita de Faria Mesquita-NI), Sergio da Silva (Chatuba-NI), Sebasti-
(Prata-NI), Miriam Moraes (Sind. Professores-NI), Pàulo Roberto Jr (Mesquita-NI), Pedro Roberto da . na Toledo (Andrade Araujo-B.Roxo), Sidney Mota
Maurício Gomes Favilha (Eng. Pedreira-Japeri), Mas - Silva(Mesquita-NI), Paulo Roberto Barreto (Bairro da 

(lnhaúma-Rio), Sebastião (Ancheita-Rio), Suzinalda 

Luciniar Alves da Silva (J. Aymoré-NI), Luciane Alves noel Messias dos Santos (Japeri), Marli Maria da Luz-NI), Paulo Aniceto (Banco de Areia-NI), Patrícia 
· Cardoso (PQ. Rodivânia-NI), Suelaine Lopes(J. lgua-

dá Silva (J. Aymoré-NI), Laércio Leandro (Com. Soa- Conceição (Nova Iguaçu), Marco Aurélio Horta (B. ·. Monteiro (Engenheiro Belford-Rio), Paulo da Concei- çu-Nl),SolangeMaria Barbosa(Santo Elias-Nl),Sheila 

res0NI), Lurdinha (Religiosa/Banco de Areia-NI), Lu- Roxo), Marcos Cesar de Allfneida (Nova Iguaçu), Ma- ção (NI), Paula Moreira Gomes (Banco de Areia-NI), Souza (B. Roxo), Sergio Mello (FNS/PT/S.Elias-NI),
eia na Villaro (N. Aurora-B.Roxo), Luciana Silva (J. · ria de Lourdes (Com. São José Operário/Mesquita- Pa�loSergiodeAquino (PJ.-NI), Pedro Frakilin Santos Sueli Angêlica (Tinguá-NI), Shirlei Bezerra ·(Rocha 

Cabuçu-NI), Lucima R. de Souza (Pq Rodivânia0NI), NI), Maria José (Pres. do MABe Exec. PT-Nl), Marta de (Banco de areia-NI), Paulo Cesar Fernandes (Prata- Sobrinho-NI), Sônia Ferreira (CPT-Queimados) 
Luciana Farias. (PQ. Rodivânia-NI), Leonardo Felipe Oliveira Paulo (PT/Carmari-NI), Mauro Vinicius (En- NI), PauloRobertodeFreitas(ShangrilláRosa-B.Roxo), 
Ribas (Duque de Caxias), Luiz Cesar de Olivei�a (Se- fermeiro-Mesquita-NI), Marcelo Reriour (8EDAC/ Pra- - Percival Tavares (profl1/Moquetá-NI), Pedro Rodrigues T minarista-NI), Luiz Montovani (Queimados), Luiz AI- · ta-B.Roxo), Mário Coutinho (Tec. Raio X/ Mesquita- ·(Silid. Metalúrgico-B.Roxo), Parreiras (DjEESE-Rio),
ves de Oliveira (Moquetá), L-eila Gomes Lima (Proles- NI), Moisés (Exec. PT- B.Roxo), Maria.do c_armo (Past . Patrícia de. Araujo (Contadora/Moquetf NI), Pit Terezinha Medeiros (Mesquita-NI), Tatiana Macedo 
sora-Rio), Luiz Carlos Marinh.o (Prolessor/Cosmora:· Operária/Sa�to El(as-NI); Marco Silveira da Costa (Re- (MORHAN-NI), Paulo Chê (Func. Público-NI), Paulo (Mesquita-NI), Tatiana da Conceição (Juscelino�NI), 
ma-NI), Lúcia Menezes.Brito (Mesquita-NI), Lúiz Gori- alengo-Riô), Marcos Alexan�r� (Advpgado/PT /Ed: Sa�tana (Médico-Nl);t>aulo .Cesar,delima (Ed: Pas- Tânia Pinhejro (Tec. Enf�rmagem/Mesquita-NI), Te-

. zaga Rios (Mesquita-NI), Laura dos santos Souza • Passos-NI), M?ra (Gr�po F.em1nista Co1s�de Mulher- sas-NI), Paulo Couto de Araujo (J. Láranjeiras-NI), reza Batisia'(Vilar dosTelre·s-S.J.Meriti), Tâília Cândi-
(Juscelino-NI), �úcio . F.l�vio Pinheir� (C9m_. _ B,Roxo), Mareia �annho (CP!-Nl) 1 Mana d� carmo·. Paúlo Cesar Teixeira (Posse �NI), Patrícia da .Silva. . dO(B. R�xo), Terêzinha�li:nei�� o� Barros (Vila Nova-
N.S.Carmo/Mesqu1ta-Nl), lu1s Carlos Saraiva (Mes- _ Marques (Mesqu1ta:NI), Mareia regma.Br�ndao (PJ./ Monteiro (Banco deAreia-NI), Paulo (PT-Rio), Patrícia NI), Tac1ano Alves Rocha· (Mus1co/Mesqu1ta-NI), Te-
quita�NI), Luciana Verissfmo Brandão (Mesquita-.NI), -.�d. Passos�NI); Mana Toledo(Clube de _Maes/Carma- dás Anjos Costa (Moquetá-NI), Patrícia Freitàs .reziAha ·Dorneles (MAC/Três ·corações-NI), Te reza . 
Lília Prncino da Silva (Mesquita-NI), Luciane Luiz de · n-N!), Mana da carmo (C!ube de Mães/J. lgua�u-NI), ·. (Com:S,Sebastião-B.Roxo), PatríciadeOlivei�a(J. Nova · Aimeidã (Bancária/Mesq1:1ita-NI); Teca (PT/Santo Elia
Oliveira (Mesquita-NI), Luiz Renato(Poeta-NI), l:a1Ja Mar!a_Geralda �Cvm. S. Filomena/Banco de are1a-NI), Era-NI), P.au!ó Sassuí (PT/EdoPassos-NI), . . a:s-N'i), Toninha (PT/Ed. Passos-NI); Teiezinh.a (Reli- · 
Rodrigues .Frazão (S.J.Meriti), Luiz Carlos Pires da Mana dos AnJos (Professora/Moquetá-NI), Mareia : - - giosa/Banco de Areia-NI), Tobias Lima (PQ. Rodivâ-
Silva (Vila Nova-NJ), Lenira da Silva (Càlifórnia-NI), Cristina Costa (�cretária/Moquetá-NI), Mareia Regi-

R -

.:nla-NI), Terezinha Santos (J.lguaçu-NI), Terezinha 
Leonfcio Ramos Vianna (Mesquita-NI); Leide Fenira na Troca (Mesquita-NI), Manoel Vi lira (Mestjuita-NI),. Gomes Sobrinh? J, Guan·du-NI) · · · 
(V. Nova-NI), Lúcia Raquel (Rocha Sobrinho-NI), Luce Marli da Sil.va (Nova Iguaçu), Maria de Lourdes Dias. Ricardo Sampaio (PT/Bairro da Luz-NI}, Raimu_ndo 
Helena de Andrade (BNH-NI), Loris Qristina Velhoso (Clube de Mães/1:d. Passos-NI), Mareia Ribeiro Dias, . Dantas_ (Mesquita-f,Jl)., Rosilene �e Sõtiza (Jusceh��-
(BNH-NI), Lei la Gomes Lima (Vila da Penha-Rio), Luis · (Ed: Passos-NI), Mauro Ribeiro Dias (Ed. f'assos�NI), . Nl};;B�roald�dê Olrve1ra (Mesq�1ta-NI), �obso� Wilh
Carlos Dames (Posse-NI), Luciano Silya de Olivei�a Maurício .Dias (Ed. Passos-NIY� Maria_ 'Amélia Liil!a. ··an LopeS(ba!rrodaLu�-NI), Reg1n _ald0S1lva(Ba1rr�da
(Sª Marta-8.Roxo), Leci Barros (Bancária-NI), Luiz_ (Ed. Passos-Nl).Maria Cesatina (Ed,Passos-Nl};Mana , . Luz-N_I), Ros1m�� da Silva (M��qu1ta-NI), Ruth da Silva
Menezes (Professor/Vila Nova-NI), Luiz Carlos (CPT/ de Fátima Pereiríl (Ed. Passos-NI), Marinalva Campos Loure1ro(Mesqmta·NI), Rogeno MacetloBentes(Mes-
Moquetá-NI), Luiz Paulo de Oliveira (Moquetá-NI), (Ed. Passos-'NI), Mônica Barcelos (banca de Areia- ' quità-NI), Raquel Gualberto Pereirâ (Mesquita-NI), 
. Lula (Professor/Moqueiá-NI), Luciano (Comerciário/ - NI), Marisê Rosário Pinheiro (Mesquità-NI), Maria ·Rosilda Benachio (PT-Rio), Rosilene 1orquato (banco
Moquetá-Nl),LuizCantalice(PT-Nl),LúciaAleixo(Rosa · Aparepida (Santo Efüis-NI), Maria do Socorro Silva de Areia-NI), R�imery de Oliveira (Vüar dos Telles-
dos Ventos-NI), Leonardo de Souza (Califórnia-NI), (Santo Elias-NI), Maria José (Sannto Elias-Nl),_Maria'. S.J.Meriti), Roberto C.B. da Silva (Vila( dos· Telles-

. Luízã Maria (Clube de Mães-NI), Lei la Magalhães do Carmo (Vila Nova-NI), Manoel Franco(Jornalísta - · S.J.Meriti), Regina Mara da Silva '(Vilar dos . 
.Telles-

(professora/Mesquita�NI), Luis Cláudio (Pão com Ovo- . NIL Maria Moreira (Rancho Fundo-NI), Manoel da S.J.Meriti), RosaneAmaral Chavi.er(Pa·vuna-ijió), Rita ·
NI), Lüciene (lgr.. S.J.Operário/Mesquita-Nl),luizSan- Silva Barbosa (PT/Chatuba-Nl), Marcos Gil (Proles- _Assad (Vila Nova-NI), Ricardo Etelvina da Silva (Mes.� 
tana (ACO/Chal\.lba-NI)., Lourdes Santos (J. Nova Era- sor/Mesquita-NI), Maria da Glória de paula (Sind .. _ quita-NI), Rose nice Rocha Roque (Santo Elias-NI), 
NI), Lucia Reane (Professora/Tinguá-NI), Domésticas-NI), Milaine Michele (Bairro Danon-NI), . Rene Teixeira (PJ.-NI), Robson RodrigúesGoulart(PJ.-

Marisa Souza (PQ. Rodivânia-NI), Maurício Uma (PQ. NI), Robson Barreto (Prata�NI), Rosane Cristina t ava-
M 

Marcelo Fruzzon (Juscel ino-NI), Marco Antônio Lo
pes (Mesquita-Nl),.Maria Lucia de Lima (Mesquita
NI), Maria Josó Ferreira (Com.S.J.Evaneglista/Mes
quita-NI), Marcelo Henrique (Mes·quita-NI), Maria das 
Neves (Mesquita-NI), Maria da Luz dos santos (Mes-

- quita-NI), mandi Conceição de Oliveira (Juscelino
NI), Maria da Paixão (Mesquita-NI), Marcelo de Olivei
ra (Ed. Passos-NI), Mareio Pereira da Silva (bairro da 

Luz-NI), Mario Magalhães (Bairro da Luz-NI}, Maria 

Rosa da Silva (Bairro da Luz-NI), Mauro Cesar (Mes
quita-NI), Mareio Pinheiro (ComKS.Carmo/Mesqui
ta-NI), Maria Gomes da Silva (Mesquita-NI}, Miriam
da Silva Marques (Mesquita-NI), Maria Cristina (Mes
quita-NI), Maria de Jesus (PJ.-NI), Maria de Lourdes
Pereira (ACO/Sind. Domésticas/Chatuba-NI), Mima 

Maia Freire (Mesquita-NI), Marcos Vinícius (Sintel/
Chatuba-NI), Marco Aurílio (Banco de Areia-NI), Ma-. ria Anglici torres (Vilar dos Telles-S.J.Meriti), Marcos
Arthur (Vilar dos Telles-S.J.Meriti), Maria de Lourdes
Chasco (Vilar dos telles-S.J.Meriti), Marcelo Dima
(Santa Cruz-Rio), Marina Roxo (ltaboraQ, Mareia Gui
marães (Santa Clara-NI), Maria da Glória de Paula 

(Rancho Fundo-NI), Maria de Lourdes Santos (Posse
NI), Maria carmem Topga (banco de Areia-NI), Maria
Brasiliana (Santamarta-B.Roxo), maria eulina da Con
ceição (Califórnia-NI), Marilene Moraes (califórnia
NI), Maria do Carmo mariano (Chatuba-NI), Maria da 

Cruz mariano (Chatuba-NI), Maria do Carmo Valença
(Mesquita-NI), Maria do Socorro Mota (Santo Elias
NI), Maria Gorete Coelho (Vila Nova-NI), Maria Apare
cida de Carvalho (Vila Nova-NI), Mareia Silva dos

Rodivânia-NI), Marinetede Lima (J. Futurista-NI), Mar- res (Sind. Comerciários-NI), Roseni Maria (Austin-
cos Hortos (B. Roxo), Marise Barreto Bibliotecária (Ed. NI), Renato Gomes (Engenheiro Pedreira-Japeri), Ro- . 
Passos-NI), Maria Amável Bispo (Cabuçu-NI), Maria sina Coutinho (Santo cristo-Rio), Roberto de Carvalho 

Souza (Pq Rodivânia-NI), Maria das Graças dos San- (Juscelino-NI), Rogério Edson de Moura (Aeroclube-
tos (São Marcelo�NI), Marcos Cerqueira (J. Iguaçu- NI), Roberto Lara (Músico-NI), Rosane (Prolessora-
NI), Maria de Fátima Medeiros (J. lguaçu-NI), Maria Petropólis), Ri Ido Ferreira dos Santos (FNS-Queii:na- . 
das Neves (Queimados), Mareia Lima (Queimados), dos), Regina Celi (PT-NI), Roberval Bento (PT/Nova 

Mareia Ribeiro de Oliveira.(Queimados), Milton da Aurora-B. Roxo), Roberto Machado Cláudio (Grama-
Silva (Mangaratiba), Marco Antônio Gabriel (Semi na- ·. NI)_, Regina Vieira (Chatuba-NI), Regina Maria Silva de 

rista-NI), Marcus Barbosa(Padre/Santa Rita-NI), Mar- Andrade (N.lguaçu), Ritias Lobo (Nova Iguaçu), Ro-
cia Maria da Silva (Enfermeira/Vila Nova-NI), Maria sângela Sassuí (PT/Ed. Passos-NI), Regina Toledo 

Lujam (Com. N.S.Fátima/banco de Areia-NI), Maria (Carmari-NI), Rose Máxiam Nascimento (Tinguá-NI), 
Helena (Professora-NI), Marco Antônio Braz (Prata- Robson da Costa (B. Roxo),. Raquel _Fernandes (Tin-
NI), Mareio Galyês (Professor - S.J.Meriti), Martinha guá-NI), Rosangêla M.B. Silva (Ba1rro da Luz-NI), 
(Pavuna-Rio), Maria Menezes Brito (Mesquita-NI), RosemereAlmeida (Ed. Passos-NI), Rosilenede Mor�-
Maria Alice Brito (Mesquita-NI), Mareia Cristina Braz es Guedes (Santo Elias-NI), Rosangêla Lopes Maciel. 

. (Prata=NI), Milton Temer (Jornalista-Rio), Maria do (Vice"Prefeita do PT-Paracambi), Rose (Mov. Mulhe-
Carmo (Ass. Mor. Guandu-NI), Margo (Mesquita-NI), res Cristãs-Queimados), Rose Gomes (PT-Mesquita-
Maria Neuza de Brito (Coop. Mulheres J. Guandu-NI), NI), Robson Gonçalves (Vila Operária-NI), Rosane No-
Maria EuridesdeAlmeida (Coop. MulheresJ.Guandu- gueira Santana (Com. S.Francisco/Chatuba-NI), Ro-
NI), Maria de Loudes Freitas (Com. S.Sebastião- sàngêlaAlvarenga(B. Roxo), Reginaldo de Souza (Rosa 
B.Roxo), Mõnica de Souza Cruz (J. Laranjeiras-NI), dos ventos-NI), Rosáni da Silva (Prata-NI), Rosemere 

Mauro Sérgio Amorim (Banco de Areia-NI), Maria Ferreira (Cabuçu-NI), Ricardo Borges (Cabuçu-NI), 
Bernadete(RochaSobrinho-NI), Maria Adelaide (ABM/ Regina Maria Braz (Califórnia-NI), Roberto Menezes 
PT-S.J.Meriti), Maria José de Fátima (PT-S. J.Meriti), (Mesquita-NI), Roberto de castro Lucena (CDM-PT-
Maria Cláudia Fereira (Nova Era-NI), Maria Peres (PQ. NI), Rogério Lucena (PT/Santo Elias-NI), Renato Luce-
S.Vicernte-NI), Marcos André (PT-Queimados) na (PT/Santo Elias-NI) 

N s 
Nilton Jonas Pereira (Mesquita-NI), Natercia Fonseca Sônia Sombra (Calilórnia-NI), Suzete de Oliveira (Jus-
Furtado (Shangrillá-B.Roxo), NevesSoares(Vila Nova- celino-NI), Suzi de Oliveira (Juscelino-NI), Suzana de 

NI), Nilce Nunes daSilva(BNH-NI), Noel Amaral (Mes-. Oliveira (Juscelino-NI), Sandra Helena (Juscelino-NI), 

u .
Umbelina Seghetto (Mesquita-NI), Ubiraci Fre itas· 
{Nova Iguaçu) 

V 
Valter Filé (Artista-B.Roxo), Vagner Dantas (Mesqui
ta-NI), Vanir Cerqueira (Mesquita-NI), Valmira Me� 
deiros (PT/Mesquita-NI), Valdinéia Alves (Bairro da 
Luz-NI), Vem Mário (PT/Ed. Passos-NI), Vicente Co
elho (Paracambi}, Vânia Moraes (Mesquita-NI), Vera· Bibiano (Vila Nova-NI), Viviane de Freitas (banco de 
Areia-NI), Vander da Silva (Com:N.S.Carmo/Mesqui
ta-NI), Valter Lopes (Santo Elias-NI), Vagner Matos 
(PJ-Barra mansa), Valmir Luis (Engenheiro Pedrei
ra-Japeri), Verônica Marques (Mesquita-NI), Vera 

Hortêncio (PT/Mesquita-NI), Valdir de Oliveira (Pa
dre/Centro-NI), Valéria Cesar (Nova Iguaçu), Vera 
Lúcia Lopes (Miguel Couto-NI), Valéria Rodrigues 
(Ed. Passos-NI), Vicilane Mourão (Posse-NI), Verô
nica Carreiro (Nova Iguaçu), Vicente de Paula (Artista/ 
Austin-NI), Vera Lúcia (J. Laranjeiras-NI), Valentim 
(Padre/Heliópolis-B.Roxo), Valério Silva (lnhoaíba), 
Verônica de Jesus (B. Roxo), Vanderley Marinho 
(Nova Iguaçu), Valderez Galdino(Palhada-NI), Valde
te Souza (PQ. Rodivânia-NI), Vera Lúcia (J. lguaçu
NI), Valdomiro Lima (Queimados-NI), Vera Caetano 
(MAB/PT-NI), Vagner Machado (Com. S.J.Operário/ 
Mesquita-NI), Verõnica (religiosa/PQ. Flora-NI) 

w 
Wanderley Gomes Pinheiro (PTNila Nova-NI), Wil
son Azevedo (Com.N.S.Carmo/Mesquita-NI), Walter 
Elisiário (PT /J.lguaçu-NI), Wilma Correa (Olaria-Rio), 
Willian Farias (PQ, Rodivânia-NI), Willian Diniz (PQ. 
Rodivânia-NI), Wilton Lage(Metalúrgicb-NI), Welhng
ton Amaral (Com.S.A.Prata-NI) 

z 
Zilá Maria (Vila Nova-NI), Zélia Coelho (Paracambi), 
Zélia de Melo (Calilórnia-NI), Zacarias (ACO/ 
J.Alvorada-NI), Zilda Quirino (Coop. Mulheres
J.Guandu-NI), Zélia Rosa (Palhada-NI), Zeneide (Es
teticista/Mesquita-NI), Zé Conceição (Professor-Rio)
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.. Nada será como antes 

( ... ) 
No dia 16 de setembro, qando começávamos a nos le-

vantar, um duro golpe. 
Não era em Campinas. 
Não era em Nova Iorque. 
Era um amigo. 
O colocaram de joelhos e o executaram ... 
E de joelhos estamos até agora. 
Perplexos. 
A luta do nosso amigo contra o terrorismo patronal mais 

do que nunca deverá ser nossa. 
Que o terrorismo gerado nos palácios passe a ser com-

batido como se combate o inimigo. 
E que os atentados sociais, urb 
anos e rurais, praticados diariamente, sejam destruídos. 
Para isso precisaremos destruir os amigos do nosso ini-

migo lacaio, político-tucano que voa pra qualquer lugar, desde 
que pra longe dos problemas que causa, e tantos outros ami
gos desse inimigo. 

Políticos que voam com asas do passado por não terem 
vergonha no presente. 

Os amigos dos nossos inimigos, assim como os próprios, 
estes sim, devem ser colocados de joelhos estes são nossos 
alvos. 

Nosso inimigo real. 
Vamos praticar o terror contra eles. 
Vamos bombardear suas falas 
Contradizer suas mentiras 
E, principalmente, responsabilizá-los por estes crimes. 
Valeu, Toninho. 
Graças a você, em nossas vidas, nada será como antes. 
(Esse texto foi produzido por Mario Cesar dos Santos, 

em homenagem ao radialista Antonio Carlos Colla, o 
Toninho, executado pela polícia, de joelhos, no dia 16 de 
setembro de 2001) 

Cur-ta� 

Acordo para instalar Base de foguetes 
dos EUA no Brasil é vergonhoso. 

A base ficaria em Alcântara, no Maranhão. O acordo 
impede, por exemplo, o uso do dinheiro obtido com o aluguel 
da base para investimento em tecnologia de ponta. Também 
proíbe que os brasileiros tenham livre acesso às instalações 
que serão usadas pelos norte-americanos. 

O pior é que existe a suspeita de que não foram os norte
americanos - como se pensava inicialmente-, mas sim os 
brasileiros, que fizeram uma proposta tida como prejudicial 
ao País. 

O presidente da Comissão de Relações Exteriores, depu
tado Hélio Costa (PMDB-MG), disse que foi informado por 

diplomatas dos Estados Unidos de que tudo o que foi posto 
no acordo partiu do Brasil: "A partir dessas informações, e 

com o que sei de inglês (ele morou nos Estados Unidos du
rante mais de dez anos), verifiquei que a cópia é a que está 
escrita em inglês e o original, em português." 

Trecho de motérto do Estado de São Paulo /81/010/ 

Argentina: mais de um milhâo de pesso

as passam fome em Buenos Aires 

Pesquisa do Intitulo de Estatísticas e Censos (Indec) na 
Argentina revelou que a percentagem de pessoas pobres na 
capital Buenos Aires passou de 28,9% da população em ou
tubro de 2000 para 32, 7% em maio de 2001. Para o lndec, 
3.959 milhôes de pessoas estão abaixo da linha de pobreza 
(mais de 30% da população), sendo que 1,247 milhôes passa 
fome na Grande Buenos Aires. 
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"Nunca houve um monumento da cultura que não fosse também 
um monumento da barbárie". Walter Benjamin
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Texto para o Quinzena 

Os pica-paus na guerra do Afeganistão 
Emilio Gennari 

Você deve estar se perguntando o que é que os pica-paus têm a ver 
com a guerra do Afeganistão. Fique tranqüilo, não se trata de nenhum 
tipo de avião espião norte-americano e, muito menos, de uma arma 
secreta de Osama Bin Laden. Como você sabe, os pica-paus são pás
saros que usam o próprio bico para retirar os parasitas escondidos 
atrás das cascas das árvores. Entre eles, há alguns que são jornalistas, 
professores, assessores e pessoas simples que, em sua luta quotidiana 
contra a exploração, tentam furar o muro das aparências para desven
dar os fatos e as relações que atrás dele se escondem. 

O trabalho corajoso e persistente destes pássaros já conseguiu 
fazer alguns pequenos furos na muralha das declarações oficiais do 
presidente Bush e de Osama Bin Laden que disputam o papel de 
representantes do '"bem·· contra as forças do "mal". Dizem os pica
paus que os buracos são ainda muito pequenos para que o bico 
possa passar, mas já dá pra espreitar através deles a realidade que se 
oculta à sombra deste muro. 

Ao contarem o que viram, alguns deles me convenceram a colo
car no papel o relato de suas primeiras observações e a levá-las até 
você. Foi assim que me apressei em pegar a caneta e organizar as 
informações de acordo com aquilo que foi possível enxergar atra
vés de cada um dos pequenos furos. É pouco, mas já permite ver 
com outros olhos o dia-a-dia da guerra no Afeganistão. 

I.A história e suas revelações surpreendentes.
O Afeganistão vem sendo considerado como uma das nações 

mais pobres e atrasadas do mundo. Até o início da década de 70, o 
país é governado por uma monarquia que tem pouco poder. Quem 
manda mesmo é um punhado de proprietários de terras que não 
hesita em usar a religião muçulmana para legitimar a sua dominação. 

Esta realidade faz o descontentamento crescer não só entre o 
povo como nos setores progressistas e em parte do exército. É 
contando com o apoio deles que, em 1973, o rei Mohamed Zahir 
Shah é derrubado por seu primo Mohamed Daud que instaura um 
regime republicano. A reviravolta permite as atividades do Partido 
Democrático do Povo do Afeganistão (POPA), de inspiração comu
nista, que tem como base os poucos intelectuais afegãos que resi
dem nas cidades, os estudantes e alguns oficiais das forças arma
das. Os pontos principais do seu programa são: a reforma agrária, a 
libertação da mulher e a alfabetização em massa da população. Ce
dendo às pressões dos conservadores, Daud assume posições cada 
vez mais moderadas e, em 1978, tenta suprimir as atividades do 
POPA numa época cm que a situação econômica e social do 
Afeganistão piora a olhos vistos. 

Neste contexto, duas lideranças de esquerda são assassinadas 
e as manifestações de protesto se espalham pelo país. A polícia 
reage com a repressão e a prisão de vários representantes dos seto
res progressistas. Mas, longe de acabar com os tumultos, estes 
acontecimentos abrem caminhos para a revolta de um setor das 
forças armadas. Nos enfrentamentos que se desenvolvem em abril 
de 1978, Daud e boa parte do seu gabinete são mortos. O POPA 
assume o poder e proclama o Afeganistão "república democrática" 
sob o comando de Mohamed Taraki. 

No mesmo ano, Taraki realiza uma reforma agrária radical. Cerca 
de 250 mil camponeses são beneficiados com uma ampla distribui
ção de terras e são canceladas todas as dívidas com os antigos 
proprietários. O novo regime liberta 8 mil prisioneiros políticos e 
declara que a educação é um direito universal tanto para os homens 
como para as mulheres. 

As reações dos setores conservadores são violentas e levam 
Taraki a buscar apoio na antiga União Soviética. Esta escolha pro
voca duros embates no interior do POPA que acabam fortalecendo 
a oposição. 

Em setembro de 1979, Taraki é assassinado e substituído por 
Hafizullah Amin, homem forte do regime anterior. Incapaz de con
trolar a situação do país, Amin é morto em dezembro do mesmo ano 
durante a rebelião que leva ao poder Babrak Karmal, apoiado pelo 
exército da União Soviética que, no final de dezembro de 1979, ocu
pa a capital e, em seguida, estende o seu controle ao resto do país. 

As mudanças iniciadas com Taraki continuam e os resultados co
meçam a aparecer. Se em 1977 só 15% dos meninos e 2% das meni
nas tinham acesso à escola, durante o governo do POPA esta por
centagem cresce até atingir 63 % das crianças em 1987. No mesmo 
período, o investimento nos serviços de saúde eleva a esperança 
de vida de 33 para 42 anos. As mulheres dão passos importantes 
para começar a sair da situação de marginalização em que se encon
tram. Durante os governos comunistas, o analfabetismo feminino 
cai de 98% para 75%, milhares de mulheres se integram à vida pol!
tica do país e abandonam progressivamente as restrições religiosas 
que as marginalizavam. 

Nunca é demais registrar que é a posição estratégica em relação 
aos demais países da Asia Central e do Oriente Médio a levar Esta
dos Unidos e União Soviética a uma acirrada disputa pelo controle 
do Afeganistão. Diante da ocupação do Exército Vermelho, a CIA 
norte-americana estimula a criação de grupos guerrilheiros que con
tam com o apoio dos proprietários de terras atingidos pela reforma 
agrária, dos serviços secretos do Paquistão, da OTAN, de Israel e da 
Arábia Saudita. 

Em março de 1985, o presidente dos EUA, Ronald Reagan, auto
riza oficialmente o aumento da ajuda que, desde 1979, a CIA destina
va aos guerrilheiros afegãos. Através do Paquistão, os Estados Uni
dos fazem chegar a eles armas e dinheiro num montante de um bilhão 
de dólares anuais. A idéia com a qual a CIA procura arregimentar 
adeptos em todos os países árabes é a de que as sagradas leis islâmicas 
estariam sendo violadas pelas tropas soviéticas que professam o 
ateísmo, razão pela qual os seguidores de Maomé deveriam se unir 
para reivindicar a independência do Afeganistão e derrubar o regime 
esquerdista sustentado por Moscou. 

Movidos pelo nacionalismo e pelo fervor religioso, mais de 100 
mil muçulmanos são envolvidos nesta "guerra santa" que combate 
o exército soviético a serviço dos interesses dos EUA. É neste
contexto que um dos filhos da elite da Arábia Saudita, Osama Bin
Laden, se torna um estreito colaborador da CIA e passa a integrar
as fileiras do Partido Islâmico de Gulbudin Hekmatiar.

Em dez anos de ataques, os guerrilheiros armados pelos Esta
dos Unidos destroem quase duas mil escolas, 31 hospitais, dezenas 
de empresas, várias centrais elétricas, 41 mil quilômetros de vias de 
comunicação, 906 cooperativas de agricultores, explodem bombas 
em cinemas e praças cheias de gente. Os que Reagan chama de 
"lutadores da liberdade", Bin Laden entre eles, se dedicam a matar 
sem piedade mulheres, crianças, anciãos líderes religiosos partidá
rios do governo e professores. Apesar do requinte de crueldade 
com o qual costumam agir, os guerrilheiros nunca são chamados de 
"terroristas" nem pelos EUA e nem pelos palses europeus, chegan
do, no máximo, a receber o apelido de "rebeldes" após utilizarem 
mísseis ingleses e estadunidenses para derrubar dois aviões civis 
das linhas aéreas do Afeganistão. 

Em setembro de 1987, Babrak Karmal se demite do cargo e o general 
Najibullah assume o seu lugar. Pressionado pela nova política de 
Gorbatchev o novo presidente tenta dar início a um processo de paci
ficação que é recusado pelos guerrilheiros. Entre agosto de 1988 e 
fevereiro de 1989, o exército soviético sai do Afeganistão. A situação 
do pais se toma ainda mais tensa não só pelos en frentamentos entre os 
guerrilheiros e as forças de Najibullah, como pelas divisões que se 
manifestam entre os 15 grupos armados que lutam para derrubar o 
governo afegão, 8 dos quais são muçulmanos xiitas enquanto os ou
tros 7 são sunitas. 

Em maio de 1992, o exército de general Najibullah é derrotado, os 
guerrilheiros ocupam a capital do pais e, em junho do mesmo ano, 
nomeiam Burhanudin Rabani como presidente interino. A sua tentati
va de fazer conviver a ala moderada com o setor fundamentalista do 
Partido Islâmico de Hekmatiar não vinga e as duas facções se enfren
tam numa sangrenta guerra civil. 

Em 1996, os integralistas islâmicos (Talibãs) tomam o poder. O 
seu exército continua contando com a estrutura guerrilheira dos 
anos anteriores. Nos campos de treinamento do Afeganistão e do 

"Nunca houve um monumento da cultura que não fosse também 
um monumento da barbárie". WalterBen/amin
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Paquistão são preparadas, agora, as forças que vão se opor aos 
grupos muçulmanos moderados (que formam a "Aliança do Nor
te") e as que ajudarão a sustentar a guerra separatista na Chechenia, 
apoiada pela CIA. A presença dos EUA em mais este conflito não é 
explicada por motivos nobres. Chechenos e norte-americanos es
tão interessados em afastar a Rússia das abundantes jazidas de 
petróleo do Mar Cáspio. A independência da Chechenia tiraria das 
mãos de Moscou o controle do principal oleoduto que sai da região 
e abriria caminhos para a exploração dos poços por parte das em
presas inglesas e norte-americanas. 

Neste contexto, o Afeganistão seria uma espécie de ponto de 
passagem obrigatória de um oleoduto e de um gasoduto que trans
portariam os combustíveis a serem embarcados rumo aos Estados 
Unidos e ao Extremo Oriente. Mas há um imprevisto. O Talibã se 
opõe a este brilhante plano da CIA e os aliados de ontem se tomam 
inimigos dos interesses estadunidenses que hoje aguardam ansio
sos a sua concretização. Vamos entender porque isso acontece. 

Contrariando as aparências, em nenhum momento Osama Bin 
Laden é um defensor dos fracos e oprimidos contra os interesses 
das empresas multinacionais. E também ele nunca traiu o setor da 
elite. árabe interessado em ampliar seu domínio no Oriente Médio e 
na Asia Central. Ciente dos limites das reservas de combustíveis 
fósseis, este setor busca o pleno controle das fontes de energia e a 
progressiva redução da in íluência americana- sobre a região. Mas, 
para isso. o primeiro passo é o de desestabilizar as atuais monarqui
as da Arábia Saudita e dos países próximos que, hoje, têm uma 
posição subserviente em relação aos Estados Unidos. A motivação 
religiosa do seu grupo é um elemento importante para fazer com que 
as massas muçulmanas empobrecidas se levantem contra seus 
governantes e abram caminhos rumo a um estado islâmico 
fundamentalista e capitalista. C apoio popular, o controle das jazi
das e a ação terrorista dos membros de sua organização (AI-Qaida) 
seriam elementos chaves para começar a reverter a situação de de
pendência em relação aos interesses norte-americanos e ingleses. 

Tenha sido ou não Osama Bin Laden a planejar os atentados, a 
guerra declarada pelos EUA parece ser uma mão na roda tanto para 
os fundamentalistas afegãos como para os interesses ingleses e nor
te-americanos. De um lado, os ataques ao Afeganistão obrigam os 
paises árabes e muçulmanos a escolherem entre Bin Laden (e a su
posta defesa da religião islâmica) e George W. Bush. Ao optarem pelo 
apoio ou pela neutralidade em relação aos EUA estes regimes ten
dem a acirrar as ações dos grupos que se opõem a seus governos. 
Ao escolherem Bin Laden, não só perdem um importante aliado mili
tar como este se transforma, automaticamente, em seu inimigo. As 
manifestações que já foram registradas nas ruas do Paquistão e da 
Indonésia são apenas uma pequena an1ostra do que pode vir a acon
tecer em níveis bem mais amplos. 

No que diz respeito aos Estados Unidos, a guerra é um meio 
necessário para reafirmar o seu poder no mundo e tentar estabele
cer em bases mais favoráveis e duradouras o seu controle sobre as 
reservas de petróleo e gás natural. Não é por acaso que EUA e 
Inglaterra se apressam em manter contatos com a família e o ex-rei 
do Afeganistão, Mohamed Zahir Shah, deposto em 1973, para que 
possam assumir o governo provisório da nação após a eventual 
vitória das tropas aliadas. Ciente de sua fragilidade política e da 
realidade do país, devastado por anos de conflito, o novo governo 
não passaria de uma marionete cujos movimentos, em última análi
se, ser\am ditados pelos interesses do capital inglês e norte-ameri
cano. E claro que isso demandaria ações adicionais para neutralizar 
a atuação dos guerrilheiros da Aliança do Norte que hoje recebem 
armas e dinheiro da Rússia (que também quer garantir o seu contro
le sobre a região do Mar Cáspio), mas esta já é outra questão a ser 
delineada pelo desenrolar do conflito. 

Imagino que depois desta chuva de dados históricos, contradi
ções e surpresas, você já deve estar meio cansado. Eu sei que não 
foi fácil segurar o tranco, mas, confesse, depois do relato deste 
pica-pau as coisas começam a ficar mais claras. Sabendo que as 
próximas páginas vão apresentar elementos intrigantes, o segundo 
representante da espécie sugere que você tome um café e dê uma 
boa espreguiçada porque vem aí ... 

2.0 problema das fontes de energia. 
Com certeza, você deve ter percebido que o pica-pau anterior 

nos alertou sobre uma disputa que vem acontecendo há mais de 

uma década: a guerra pelo controle das reservas de petróleo e de 
gás natural. Sabendo da importância deste assunto, ouvi com aten
ção o que o_utro pássaro destemido tinha a dizer após a olhada que
ele conseguiu dar através do segundo pequeno furo que já foi feito 
na muralha. 

Antes de começar o seu relato, ele me aconselhou a pegar um 
Atlas e a açri-lo nas páginas que contém os mapas do Oriente 
Médio e da Asia Central. Dessa forma, é bem mais fácil acompanhar 
e entender os seus argumentos. Dada a dica, ai vai a narração que 
ele me fez com uma paciência e precisão surpreendentes. 

Diz o pica-pau que se o consumo mundial de petróleo continuar 
aumentando do jeito que está, até 2020 estarão esgotadas cerca de 
dois terços das reservas de combustíveis fósseis do planeta. Um 
prazo de 19 anos parece algo distante no tempo, mas, como se trata 
de uma matéria-prima estratégica para a economia mundial. a corrida 
para garantir o acesso a estes recursos vai se acirrar cada vez mais. 

Neste contexto, a posição dos Estados Unidos é bastante vulne
rável por, pelo menos, três razões. A primeira vem de uma constatação 
inquietante. Se os EUA tivessem que contar somente com as reser
vas que estão em seu território teriam petróleo suficiente para não 
mais do que quatro anos. Isso sem contar que, por exemplo, a explo
ração das jazidas do Alaska demandaria investimentos mínimos da 
ordem de 20 bilhões de dólares só na construção de um oleoduto e 
enfrentaria fortes oposições dos grupos ecologistas. 

A segunda está no fato de que 82 em cada 100 barris do perróleo 
importado pelos Estados Unidos vem da Arábia Saudita. A monarquia 
que governa este país, principal aliado dos EUA no mundo árabe, 
enfrenta uma oposição crescente contida através de uma dura repres
são a toda expressão de sentimento antigovernamental. Apesar dos 
sucessos obtidos até agora, a freqüência dos ataques terroristas na 
Arábia e o descontentamento em relação ao seu governo são suficien
tes para vislumbrar que esta dominação não vai durar para sempre. 

O último motivo de preocupação não repousa somente na 
constatação de que países como o írã e o Iraque estão longe de ter 
um relacionamento amigável com os Estados Unidos, mas, sobretu
do, no fato de que as empresas de capital francês (Total e Elf) fizeram 
pesados investimentos no Irã e se associaram à Rússia na exploração 
das jazidas do Mar Cáspio. Esta aliança permite à Rússia controlar. 
direta ou indiretamente, um território que inclui as regiões produtoras 
do Cáucaso (entre elas a Chechenia) e de boa parte da Ásia Central. 

Uma saída para a situação desconfortável em que se encontram 
os interesses norte-americanos já havia sido revelada no inicio de 
1998 pelo Tenente Coronel da Reserva Lester W. Grau que, entre 
outras coisas, foi assessor político e econômico no quartel geral 
das Forças Aliadas da Europa Central em Brunssum, Holanda. Na 
matéria publicada pela revistas Foreign Affairs, Lester reconhece a 
fragilidade das condições de abastecimento dos Estados Unidos, 
avalia as alternativas para melhorar esta situação e aponta como 
caminho mais viável a construção de um oleoduto que sairia das 
jazidas do Cazaquistão ou do Turcomenistão, próximas ao Mar 
Cáspio, passaria pelas cidades de Herat e Kandahar, no Afeganistão, 
entraria no Paquistão por Quetta e terminaria no porto de Karachi. 
Daí petróleo e gás seriam facilmente embarcados rumo aos EUA, 
China e Japão evitando assim as águas conturbadas do Golfo Pérsico 
que já foram palco de violentos enfrentamentos. O custo da obra 
giraria em tomo dos 2 bilhões de dólares e daria acesso a reservas 
de petróleo 33 maiores que as da Alaska e a uma quantidade de gás 
natural estimada em 50% do total já descoberto a nível mundial. O 
único problema técnico é a presença em território afegão de um tal 
de Osama Bin Laden cujas forças se recusam em atender às expec
tativas de seus antigos aliados. 

Eu já estava fechando o Atlas quando o pica-pau enfiou o bico 
entre as páginas e o abriu no mapa do Extremo Oriente. De inicio não 
entendi, mas ele me disse. que eu estava esquecendo de dois países 
importantes nesta disputa pelo acesso aos combustíveis fósseis: a 
China e o Japão. Aquele pássaro sabido me contou que, nos dois 
últimos anos, a China mudou a configuração de sua Força Aérea de 
defensiva para ofensiva e produziu novos mísseis estratégicos de 
longo alcance. Além disso, vem deslocando boa parte de seus efeti
vos militares que estavam na fronteira norte com a Rússia para seu 
lado oeste (de onde espera aumentar o fornecimento de petróleo e 
gás natural) e para os mares do Leste e do Sul da China. Aparente
mente, isso poderia ser explicado em função das conturbadas rela
ções políticas deste país com a ilha de Taiwan que já sofreu sérias 
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ameaças militares. Mas uma análise mais atenta revela que é justa
mente nestes mares que se encontram jazidas promissoras de petró
leo e gás natural. 

Na corrida às reservas de combustíveis fósseis, a China já decla
rou o Mar do Sul como parte do seu território marítimo nacional e 
reafirmou o seu direito de usar a força para protegê-lo. Esta postura 
agressiva estimulou a Indonésia, a Malásia, a Tailândia, o Vietnam e 
as Filipinas a reforçar seus efetivos aéreos e navais nesta região cujo 
controle é objeto de disputa. 

O Japão não ficou pra trás e aumentou a sua capacidade de 
operação com novos navios de guerra e aviões de combate arma
dos com mísseis. No Mar do Leste os japoneses estão disputando 
ciiretamente o controle das futuras jazidas e no do Sul procuram 
garantir não só a manutenção de suas rotas comerciais com o su
deste asiático como o próprio abastecimento de petróleo. De fato, 
80% dos petroleiros que levam o produto para o país atravessam as 
águas do Mar do Sul da China e uma guerra nesta região represen
taria um alto custo para o Japão. 

Ciente de todas as implicações e do jogo de interesses que 
estariam envolvidos num possível conflito neste canto do globo, 
há três anos os Estados Unidos vêm pressionando o Japão para 
que assuma um papel mais ativo no equilíbrio militar daquela área. 
Isso implicaria em pesados investimentos que superariam as neces
sidades de autodefesa permitidas pela constituição nipônica. Além 
dos limites legais, o horror e a rejeição diante de um ataque armado 
a outro país são sentimentos ainda presentes entre o povo que não 
consegue esquecer os efeitos devastadores das bombas atômicas. 
Ao mesmo tempo, porém, não faltam especialistas que vêm apon
tando os gastos em armamentos, a serem realizados pelo estado 
japonês, como um caminho para enveredar numa nova fase de cres
cimento econômico, além, claro, de poder enfrentar melhor as ten
sões com as nações vizinhas. 

Diz o pica-pau que ele ficou preocupado com a decisão do Ja
pão de enviar navios de guerra em apoio à esquadra norte-america
na. Ele sabe que a ajuda se dará nas áreas de transporte, reabaste
cimento, serviços médicos, proteção às instalações militares dos 
EUA no Japão, apoio aos serviços de inteligência e ajuda humani
tária aos refugiados. Mas, após o fim da segunda guerra mundial, 
esta é a primeira vez que o país envia parte de suas forças armadas 
para uma zona de guerra longe de seu território e a utiliza para 
tarefas que nada têm a ver com a sua autodefesa. 

Ao que parece, em nome da necessidade de responder aos ata
ques terroristas do dia 11 de setembro como "renovado desafio à 

liberdade", o Japão ensaia os primeiros passos para justificar um 
aumento dos gastos militares e levar as pessoas a requzir suas 
resistências em relação à idéia de uma guerra ofensiva. E como se 
os senhores do poder estivessem tirando os sapatos para entrar na 
consciência do povo sem serem ouvidos e plantar aí as sementes 
das atitudes que gostariam de ver brotar no futuro. 

O pica-pau me garante que as nuvens no horizonte dos Mares 
da China não estão ainda tão escuras a ponto de ameaçarem uma 
tempestade iminente. A chuva ainda pode demorar, mas a depender 
do desfecho dos enfrentamentos no Afeganistão, o aumento da 
tensão nesta região do mundo tende a ser inevitável. Na dúvida, é 
melhor ficarmos de olhos e ouvidos bem abertos já que, por um bom 
tempo, as notícias que virão do Extremo Oriente serão cobertas 
pelo show de imagens da parafernália de guerra norte-americana. 

3. A "guerra 11as estrelas" como caminho para a dominação
mundial. 

Assim como uma conversa puxa outra, o relato do pica-pau 
anterior foi seguido pela narração de outro que se atreveu a esprei
tar pelo buraco que chamou de "guerra nas estrelas". Confesso 
que, de início, fiquei meio desconfiado, como quem acha que o 
pássaro, desta vez, está exagerando na cores, mas ele me mostrou 
como cada peça da política armamentista estadunidense encaixa 
nesta idéia geral. 

Não é uma novidade pra ninguém o fato de que, nos últimos 
anos, as fábricas de armas dos Estados Unidos andavam mal das 
pernas. O governo havia reduzido a compra de suprimentos das 
forças armadas e as restrições comerciais impostas a vários palses 
impediam o aumento das exportações das mais caras e eficientes 
máquinas mortíferas. A situação era tão gritante que, em maio do 
ano 2000, um grupo de especialistas reunidos pelo Pentágono che-

gava à conclusão de que era necessário e urgente fazer com que 
este setor da indústria "ganhasse mais dinheiro". Respondendo a 
este apelo, o então presidente, Bill Clinton, reduzia as restrições às 
exportações de artefatos bélicos dos EUA com o claro propósito de 
aumentar os lucros das empresas e, de conseqüência, suas ativida
des produtivas e de pesquisa. 

Por importante que fosse, esta ajuda não substituía os gastos 
que o estado teria caso fosse viabilizado em grande escala o escu
do de Defesa contra Mísseis Balísticos (DMB), conhecido também 
pelo nome de "guerra nas estrelas". O problema aqui não era tanto 
a disponibilidade de recursos ou a falta de vontade política do 
Congresso, mas sim a oposição internacional a este projeto aponta
do como um instrumento de dominação mundial. 

Por submissas que sejam as nações de planeta, nenhuma delas 
engole a idéia que o DMB é apenas uma arma de caráter defensivo 
para proteger os Estados Unidos dos ataques com foguetes nucle
ares que, possivelmente, seriam lançados por países que se opõem 
à sua política internacional. Sabendo do poder de destruição des
tas armas, do arsenal e dos sistemas de defesa já existentes, dispa
rar um míssil nuclear contra os Estados Unidos seria uma ação 
suicida para qualquer governo. Estas simples constatações, acom
panhadas das ameaças de uma nova corrida armamentista envol
vendo os países do Oriente Médio, a China, a Índia, o Paquistão e 
a própria Rússia, estavam esvaziando o esforço da diplomacia nor
te-americana. Esta fazia realmente o impossível para mostrar que a 
segurança dos EUA estava em perigo e que o DMB era uma neces
sida�e para a paz mundial. 

E neste contexto que, em maio do ano 2000, a conferência da 
ONU sobre o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares se 
pronunciou por uma ampla condenação do DMB com o argumento 
de que deitaria por terra décadas de acordos internacionais para a 
redução e o controle das armas nucleares e promoveria uma nova 
corrida armamentista. 

A bem da verdade, estas reações "oficiais" escondiam a realida
de que havia sido expressa pelo representante da China ao discutir 
na ONU o projeto "guerra nas estrelas" do então presidente Ronald 
Reagan: "quando os futados Unidos se convencerem de que pos
suem tanto uma longa lança, como um forte escudo, poder8o ser 
levados a concluir que podem destroçar qualquer pais, em qual
quer lugar do mundo, sem perigo de retaliações". Em português 
claro, se é possível dar porrada sem se atingido, ninguém vai ter 
coragem e ousadia suficientes para se opor aos desmandos norte
americanos e, de conseqüência, os interesses econômicos que car
regam a bandeira estadunidense estarão protegidos em qualquer 
lugar do planeta. 

Você entende que, diante do poder de fogo deste sistema de 
"defesa", não é preciso efetuar nenhum disparo para que todos se 
disponham a obedecer. Por si só, a sua existência já constituiria uma 
ameaça assustadora. Seria só o Tio Sam bater o pé para pôr todos 
pra correr. E isso, longe de representar um futuro de liberdade, igual
dade e paz, seria sinônimo de dominação, de aprofundamento da 
desigualdade e da exploração, de um estado de terror e de guerra 
permanentes. 

O pica-pau me confessou que ele adoraria reconhecer que suas 
conclusões estão erradas, mas as matérias publicadas pelo New 
York Times, Financial Times e Foreign Affairs em maio e junho de 
2001 dizem que, infelizmente, suas impressões podem estar corre
tas. O verdadeiro objetivo do escudo de Defesa contra Mísseis 
Balísticos é o controle do espaço, o que, nas palavras do atual 
Secretário de Defesa dos EUA, Donald Rumsfeld, implica em "colo
car armas ofensivas no espaço". Em outras palavras, não bastasse 
o perigo constituído pelos arsenais terrestres, a opção norte-ameri
cana aponta para a militarização efetiva do espaço exterior. Isso
seria realizado com armas capazes de atingir não só os mísseis (que 
poderiam ser disparados da terra) e outros alvos civis ou militares,
como os satélites que orientam os sistemas de defesa e garantem as
comunicações entre as demais nações.

Levando em consideração que o desenvolvimento e a produção 
das armas anti-satélite é bem mais simples do que a operacionalização 
do DMB, haveria um aumento da corrida aos armamentos espaciais 
por parte de um bom número de palses. A vantagem competitiva das 
empresas estadunidenses garantiria seus lucros e o poderio dos Esta
dos Unidos sobre o mundo. 

Aliás, foi por estas razões que, recentemente, os EUA se recusaram 
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l ,1 l\-.1finnar o rratado do Espaço Exterior de 1967 (que proíbe a coloca
\�º de nrmas no espaço) e, desde janeiro de 2001, vem bloqueando 
todos os seções da conferência da ONU sobre desarmamento. Isso 
apesar dos pressões da Rússia e da China que, cientes do seu atraso 
1ccnológico e dos custos proibitivos deste projeto para suas cconomi
ns. apelavam paro a completa desmilitarização do espaço, a redução do 
número de ogivas e a criação de zonas livres de armas nucleares. 

Os atentados terroristas do dia 11 de setembro mostraram que a 
América é, de foto, vulnerável e que há vários países querendo 
prejudicá-ln. Somando esta constatação às pressões internacionais 
nrticuladns relo dupla Bush-Blair ao redor da necessidade de apoio 
dos demais noções à luta contra o terrorismo, o resultado pode ser 
cx11losivo. A médio prazo, a perspectiva é a de que o peso dos
argumentos americanos a favor do DMB venha aumentando tanto 
no interior do ONU como no relação com as principais potências do 
plonctn Isso nfto significa que a indústria armamentista vai ter que 
cs11emr poro engordar seus lucros. O ritmo de suas máquinas já foi 
oumcntndo opós o dccisl!o de declarar guerra ao Afeganistão e as 
.1çôcs de industrins como a Hone)well lntemational, Locked Martin, 
Rn) teon, Nonhrop Grummnn e a Boeing (que, além de aviões, fabri
ca t:1mbc:11 1 misseis c satélites) sllo as únicas que se valorizaram 
mesmo nos dias em que a Bolsa de Valores de Nova Iorque registra
'º seguidas quedas cm seus indicadores. Para elas. esta guerra (à
quol já foi destinada a quantia de 344 bilhões de dólares) é apenas 
umu espécie de tiro-gosto quando comparada às possíveis enco
mcndn:; do projeto de militarização do espaço. Pelo visto, os uru
hus jl\ csttlo se 11osicionondo com o olhor atento e o bico afiado. O 
dcsl�ho do conílito no \ fcganistilo é que vai dizer quanta carniça 
..:\)nununm sendo oferecido à aprecioçt'io de seus paladares. 

\ntcs de ir embora. o pica-pau me fez reparar que nenhum escu
do ,\lltinu:sil p<.'>dc de1cr o que eh: chamou de ··1.!rrorismo a1ômico ". 
[� ,,,-.,nfo ,'t'm �cus ,'Onhecimentos. a carga de "uma bomba ,111cle
,1r q11<' f'll,lt'.,s.- t,1âlm,•111,• 1·am•r \fm1lw11an e malar /00 mil pess<r
,1., , 111• ,1 ho/<1 de p/11101110 q11,• pt•.,t1 15 libras (em 1omo de - quilos) 
�-,,, t' f't : ,'l> 111,mir do quc 11m<1 bola de jlll<!bol t' podt! ser 1ranspor
;,,,.;, ''"" o mt,·nt1r ./l�, t:.,1ados l.,mdos 111111,a mala de 1·iag,m1 ", 

'l<>. ml'clinncntc i · ·o nlo e ficção cienhfica. O míssil que carrega 
• 1 ogl\ ,1 e !lronJe p(lr causa dos motores, dos tanques de combusti
, d do ,,,tema de ,u,�aç!'lo e dos demais etceteras que o fazem 
111,,,m:u ma:. a p.me que ,ai tàzcr o estrngo é pequena. Sabendo 

'-1" , ,m c,:,nfusl,, cau:ada pelo lim da 1..;nilo o, ietica hou,e 
,'\)lltr.l nJo de p<\"lll. e matcnal nudear, nada impede que tais cargas 
1e11ham ca1d(\ nas mão� de grupos terroristas que contam com as
Jl('IJ'Ud� quwti3S de dinheiro nc...'CS..--a.nas para realizar este tipo de
u'llllpnt E d�1 que as ct>isas nJ.o slo t:!o fàceis assm,. mas esta
I" · il>1hJaJe e l-en1 mc11<,� remNa do que �-e. 

.k, �r.l...,;c c,te peri�o. (11$ re:emes casos de contaminação 
pcl:\ �.::tcria antrv. rc, ebm que a., armas químicas e biológic35 
'<l<\. J'n''-''<'ln1ente, uma amea,;a amda maior para os países ricos. 
\mú4 ue a ,ua JL,cm na•à, "�.13 l"ll7<'11\dmente simples. a lrnns
fonr ·lo dc;.te mkro-..,n::JJ1i:mo numa anns mortal e bastante com
pk,a e nl.) Jl('Je �« �1�3 em hllx>ratorios de "fundo de quin
ul�. O p .::.-rau me d1 --e q�. provavelmente, os EUA correm o 
n; , ,k ,,v o seu pn:prio ,ffl<!no. De flito. alem da atual oposi
:-1., .h �mim ·tl"a\"à,.' Bu.."1 a.,, controle d:i.s armas qum11cas e bioló
-� �, �>pn,> �\UTh.l Clint<)n .e Cfl.:&rrcgou de sabotar os acor
d..'i m�1,.'!W< : �rc c;ta nu.teria Por anos a fio. ele nlo linan
c • :,u c de",\U de rc.ihz:u L, 1nspe<,"l.'\e:; intcmadonais e as dem:tis 
.., .... � l:jU(: r<,knam i;annur • elimin.l<,*' deste perig., pàra a ,ida 
da hum:an dade pi: r,que e;ta,� rre..,'\lpado em pro1eg,er a.< .
�< �-bd1«1.< e .k 'IOI� _ a ª""e" .alta.< • O ;uf-
1», J.A e:-ta dcl>,thl'.\ J, - n ,:�I'.\. ('lho. qu:ilquer po bran, �,u,
f'C'lt\' � e m,,&h , de r,.in1 :o e 1k ::orrNfas -1ue · � ra, ore..-cm a,; mdu,
trw de uti :-tl:.:� e Je m.as.:.-aras an11g.is Q\.ando o lu.::n: ,em 
11111to. da ,1d3. o rc,.ultld.., füw nlo pode • « difercn do que J3 
<:1:1. i:,: <tlW. 

D110 i:;,"'- o 1u.:-em.1 �, Nteu ti.t.:i e saiu arre;,ad,, dt 
,"11lta :a munilh3. J.a c;.ta, 3 ...,"li,3nd,; qi.-e o meu tta h<> de rdat,v 
l!Q\u �, �) ,1 � um p\:a-�u � �::w n , , 
� , f C-#.� e tm;I,: �" 13 �t:e um m:·11 
:hs "'f'<'>f\"ti al1a.b:..;;- � ('<:,,- de ra;.r,1(1 n.1 h, ,m ..... e e,tau 
llllr.-.fto i.:! 'IJllb(,, ct.., i inh<., .\1 nl.., ,.11.'C ,e ·ta f; 1 
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mente inteligentes para entender que não se trata de um erro ou 
daquilo que numa guerra engorda a lista dos "danos cola1erais". 
Preocupado em divulgar suas informações, me pede para não ficar 
enrolando e chamar o seu relato com o título ... 

4. Matando quatro coelhos com uma paulada só. 
Além dos problemas da indústria armamentista e de abasteci

mento de petróleo e gás natural, a economia none-americana esta
va patinando naquela que os especialistas chamam de "crise de 
superprodução". Sim, você entendeu bem, não se trata de uma situ
ação de falta, mas de sobra de capitais e de mercadorias. É uma 
realidade que, de tempos em tempos, se instala em qualquer país 
capitalista após uma fase de crescimento econômico. 

A causa do seu aparecimento não está no desemprego, mas no 
mecanismo que faz girar as engrenagens da exploração: a produção 
da riqueza é coletiva, mas, na hora de dividir o bolo, são os patrões 
que se apropriam da fatia maior. Eles a usam não só para ter condi
ções de vida muito melhores do que as nossas, como para realizar 
novos investimentos aumentando assim o número de bolos e o 
lamanho de suas fatias. Como os trabalhadores e as trabalhadoras 
ficam só com as migalhas, não é dificil você entender que, mais dias 
menos dias, a sociedade vai viver o absurdo de uma situação de 
pobreza em meio à abundância. 

Aparentemente, a saída poderia ser a de promover o encontro 
entre os famintos e a comida, os descamisados e a roupa elevando os 
salários e distribuindo melhor a renda. Mas isso é impossível de 
acontecer no sistema capitalista, pois o aumento dos vencimentos 
faz a exploração diminuir e reduz o retorno sobre as quantias que 
foram inveslidas. Como o objetivo central é o lucro, e não a vida do 
ser humano, os ganhos não seriam compensatórios e os patrões não 
teriam razões para aplicar seu dinheiro na produção. É por isso que, 
diante da crise, eles optam por fechar as empresas, reduzir drastica
mente o ritmo das máquinas ou até mesmo destruir a abundância. O 
aumento do desemprego assim provocado vai elevar o arrocho dos 
salários e a exploração da força de trabalho proporcionando o retor
no de margens de lucro satisfatórias que apontam para uma nova 
fase de crescimento da economia. 

Entre os problemas que esta situação propõe, está o de justificar 
perante os olhos da sociedade os sacrificios que os capitalistas pre
param para a população trabalhadora. No passado. já tivemos a des
culpa do aumento dos preços do petróleo, mas. desta vez, nem isso 
podia ser usado para explicar a crise do sistema, controlar o descon
tentamento e garantir a confiança popular nas leis de mercado. 

Os atentados terroristas do dia 11 fizeram as coisas precipita
rem . .\ economia dos Estados Unidos, que já estava mal das per
nas, da sinais claros de que vai entrar em recessão. de que o desem
prego , ai aumentar e de que várias empresas caminham para a redu
ção de suas ati, idades. Surpreendentemente. não se registram pro
testos e manifestações de revolta por pane das pessoas que aca
ban1 de perder seus empregos. 1'0 momento, há um aumento "tran
qüilo" dos que se alistam nas fileiras do salário-desemprego e do 
exército, ao mesmo tempo em que os árabes se tomam saco de 
pancad3 no qual muita gente já desabafou sua raiva e seu próprio 
sentimento de impotência. 

O patriotismo, alimentado pela guerra. faz com que o orgulho de 
"ser americano" oculte as contradições gritan1es que fizeram cres
cer o fogo da cnse e que. agora. serão esquecidas. O senso comum 
não tem a menor du, ida: Os:ima Bin Laden e o "erdadeiro rcspon
:;a, el pelo agravamento da situ3Ç'ào C1..-onõmica dõ pais Mais uma 
, e1_ (, cap1talt;tas agradecem e. como ja fizeram ao longo da histo
na. se preparam para transformar o esfo de guerra ns razio que 
Ju:ufi.::a todo e qualquer aumento da exploração. Em nome do com
b.1te ao tcrron,mo, os lucros das empresas ,ão , ltar a ter um 
futuro promissor. 

,.\lcm � d.v um sa1tido 
de\ ttn destra,v as �'-es 
r.1<.'f\: • das .\mericas ( \LC.\ \, ao "' tempo em que coloc3m obslá-
.:uk à I\.\Oail3 de �·ociaiçõc:s no inlmQr d.1 �il3,'ào l\lundial 
C\'llla\."10 (0\ IC'). Bom. \ '3IOOS � 1.81'1 de .:aia , e nlOStla. a 
� *' cure Cites elementos e a crise da qwl f.lli,-.ilOS ames.. 

'º que diz �rcito à .\LCA. a re,.-usa de �-..m10 o Br.b l 
41)1 tsSar a ÍClffll3 ·Ao de um mcr,:�k, �-o um da; Aeitric3S . 

• 13 numa «'11Sl3ta,çào muito simples: o 1:,.,� t'�"tl da; mcr-: 
d ·:1:,. produndli nos Est:tdo· UniJ (is , «>, a .::u,t , . ubs d't-

11 Nunca.bouve um monumento da cultura que não fosse também 1 
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ados) acabaria levando à falência um número significativo de em
presas que não têm a menor condição de entrar nesta competição 
em pé de igualdade. Para que isso não aconteça, os países da Amé
rica do Sul vêm taxando uma longa lista de produtos imponados 
das nações do none com a finalidade de elevar seus preços e prote
ger suas economias até que sejam eliminados os efeitos devastado
res da competição internacional. 

Inicialmente, se previa que as coisas ficariam como estão alé ja
neiro de 2005, data a partir da qual seria iniciado o processo de redu
ção dos impostos e seriam removidas as barreiras para a livre 
comercialização dos produtos entre as duas Américas. Sentindo a 
chegada da crise, em 1999, os EUA começaram a ampliar as pressões 
para reduzir significativamente os tempos que antecediam a integração 
das economias do continente. A razão era muito simples: o aumento 
de suas exponações ajudaria a apressar a saída da crise de superpro
dução. Na medida em que a sobra fosse exportada para a América do 
Sul, os lucros nos Estados Unidos parariam de cair, várias empresas 
seriam abenas para dar conla das novas encomendas ao mesmo tem
po em que muitas outras estarian1 sendo fechadas em países como 
Brasil e Argentina. 

Sim. você entendeu bem. Uma das saídas para a crise dos EUA 
era justamente a de exponá-la para outros países apressando a im
plantação da ALCA. Acontece que o Brasil não comprou esta idéia e 
isso colocou em ponto-mono a discussão do mercado comum das 
Americas. As negociações pararam e ludo parecia indicar que Bush 
teria mesmo que esperar janeiro de 2005. Com o clima de chantagem 
criado pelas declarações de que "quem não eslá do lado dos Esta
dos l 'nidos está do lado dos lerrorislas" é de se esperar que as 
pressões para acelerar o ritmo da ALCA se an)pliem nos próximos 
meses. Isso ocorreria porque para reativar a economia e para arcar 
com os custos da guerra os EUA precisam de recursos, entre os 
quais figuram os do aumento de suas exportações. 

No que diz respeito à Organização Mundial do Comércio (OMC), 
os norte-americanos vêm sendo acusados de lançar mão de práti
cas protecionistas (como a imposição de taxas aos produtos de 
outros países ou a definição de quotas rígidas de importação de 
certas mercadorias) e de aumentar os subsídios concedidos aos 
agricultores. Estas medidas, que visam proteger a economia 
estadunidense da concorrência internacional, ferem várias normas 
da OMC e, antes dos atentados, os países europeus estavam se 
organizando para que as negociações dos próximos meses fossem 
favoráveis aos interesses de suas economias. Pelas últimas infor
mações, o calendário de reuniões preparatórias acaba sendo esva
ziado pelo desenrolar dos acontecimenlos. Enquanto isso, as incer
tas e sombrias perspectivas de futuro para a economia mundial e 
para as relações internacionais estão se encarregando de questio
nar a conveniência da rodada de negociações da OMC começar em 
2002 e abrem caminhos para a implantação de exigências que não 
são favoráveis aos países pobres. 

Como você já deve ter entendido, os atentados do dia 1 1 de 
setembro ajudaram a matar mais três coelhos: culpam os terroristas 
pela crise econômica, pressionam para acelerar os tempos da ALCA 
ao mesmo tempo em que tendem a reduzir as exigências de mudança 
na política econômica none-americana no interior da OMC. 

O quano coelho é tão imponante quanto os anteriores. A rea
ção dos Estados Unidos aos ataques terroristas apaga as diferen
ças entre os movimentos de resistência (que assumem a forma de 
uma guerrilha armada) e aqueles que podem realmente ser definidos 
como terroristas. Esta confusão abre o caminho da repressão vio
lenta contra aqueles grupos cuja luta vem ganhando o apoio da 
opinião pública internacional. 

Aproveitando o sentimento de indignação que se espalhou pelo 
mundo, a Agência Estadunidense de Combate às Drogas, por exem
plo, se apressou em incluir o Exércilo Zapatista de Libertação Nacio
nal do México (EZLN) na sua lista de movimentos terroristas a serem 
combatidos. Apesar dos zapatistas não ter realizado nenhum atenta
do e não estarem envolvidos com o tráfico, as acusações none-ame
ricanas vão no sentido de pressionar o governo mexicano a adotar 
uma saída militar para o conflito que vem se desenrolando desde 1° 

de janeiro de 1994. Entre as principais razões que explicam esta pos
tura, está o fato de que o EZLN e as comunidades indígenas que o 
apóiam ocupam uma região muito rica em petróleo e urânio. 

A coisa foi tão descarada qu�. temendo o pior, tanto o governa
dor do Estado de Ch iapas como o encarregado do governo pelas 

negociações com os zapatistas, Luis H. Alvarcz, se apressaram em 
declarar aos jornais que o EZLN não pode ser confundido com um 
grupo terrorista por ter objetivos sociais bem definidos e também não 
há envolvimento de seus integrantes no tráfico de entorpecentes. 

Como você pode ver, os Estados Unidos não perdem tempo. A 
lista destes grupos parece ser longa e, se as intenções none-ameri
canas não forem desmascaradas, pouco a pouco, qualquer mani
festação contra os interesses dos poderosos pode vir a ser consi
derada uma forma de terrorismo por representar um atentado contra 
a ordem. Os mais diversos grupos de resistência que organizaram 
os protestos de Genova, Praga, Washington e Seattle seriam colo
cados sob suspeita pelo simples fato de existirem. 

Apesar do cansaço e das feridas, o quano pica-pau decide vol
tar para ajudar os demais que se esfolam na árdua tarefa de furar a 
muralha. Um profundo silêncio de reflexão se apodera do quano 
onde estou escrevendo estas últimas linhas. Revolta e esperança 
formam um turbilhão que empurra à ação, a levantar a cabeça e 
começar a caminhar. Sozinho com todos estes pensamentos olho 
pela janela de onde vejo entrar um pombo-correio. Os seus movi
mentos inquietos me fazem entender que se trata de algo urgente e 
me apresso a abrir a mensagem que ele traz. Nela está escrito: "A 
h1m1amdade es1á em perigo Os q11e di=em eslar do lado do bem 
são lobos disfarçados de cordeiros Não há lempo a perder. Con
vide os pica-paus e os demais pássaros de rodas as cores, lama
nhos, raças e religiões a correrem para a muralha. Precisamos 
abrir novos b11racos para que nas escolas. nas fábricas, nos cam
pos, nos bairros e em todos os cantos da /erra mais pessoas pos
sam e1L�ergar o m11ndo que alrás dela se esconde. Urge organi=ar 
as forças para enfren/ar a onda de exploração e mor/e que amea
ça se aba1er sobre o planeia". 

Bom, o recado está dado. Vou entregar ao pombo-correio uma 
mensagem avisando que o relato está pronto e vai ser divulgado. 
Tomara que isso ajude a fazer com que uma revoada de pássaros 
levante vôo e use seu canto de múltiplas línguas para deter a guerra 
e construir um mundo onde a paz seja o fruto de uma ârvore chama
da justiça. 

EmilioGennari . 
Brasil 18 de outubro de 2001. 
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Texto para o Quinzena 

A volta do Bumerangue (o outro e o mesmo) 
Mauro luL, lasi 

Já foi falada tanta bobagem sobre os recentes atentados 
contra os EUA que não posso resistir a levantar, também, 
minha modesta contribuição para tentar esclarecer os fatos. 
Alguns esotéricos acreditam que tudo é culpa da construção 
da Casa Branca que não teria levado em conta os fluídos 
negativos, a localização das salas e tudo isto, o que explicaria 
as incríveis atrapalhadas dos presidentes norte americanos. 
Outros recorrem às profecias de Nostradamus sobre as "ro
chas gêmeas" com o argumento incrível de que as 
premonições só podem ser continnadas depois que ocorrem 
os fatos, método muito usado também para análise de possí
veis cenários políticos. 

Destacando que foi o primeiro ataque ao território norte 
americano desde a guerra de independência e devido ao im
pacto pelo número de mortes e político, pelo simbolismo dos 
alvos por serem o coração da defesa militar e um ícone da 
supremacia do capitalismo. logo passou-se a buscar um culpa
do. A lógica jurídica liberal parte do pressuposto que o crime é 
uma decisão individual de romper a lei, por isso é preciso que 
uma pessoa que corporifique o crime e sirva de alvo para a 
retaliação. na \erdade o\ e lho mecanismo da vingança. 

E, idente que se invocaria o inimigo de plantão para ser 
este outro que sina de alvo para o ódio dos agredidos: o 
mundo 1slàmico. mais precisamente o fundamentalismo 
islàmico. Lembrando que nem todo mulçumano e ãrabe e 
nem todo islamismo é adepto da --Guerra Santa·· e dos meios 
empregados por certas organiz.ações. deYemos descartar de 
imediato a possibilidade do ataque partir dos palestinos. Em 
meio a um enonne conflito com o Estado de Israel .. os paJes
tinos e ta, am na ofonsl\ a diplomatica intema.::ion3.I e i�lan
do a posição dos israelenses como ficou laro oo recente 
encontro na Â frica. As suspeuas. que agora p:l."ttml sr -con
firmar" se , oltnm para o m1 onirio ();mm · · udcn que 
tem no curm:ulo os atentados oontra as � oone 
americanas na África e um ataque a um IU\io EllOlte ameri
canC\ no lemem. 

fai te. ê lógico. a possib lidade de uma ação dos grupos 
de díretta none americano·. quase wm tautologia. como no 
caso de Oklahoma em 199:. mas isto. ainda que seja a ver
dade não sen e aos propos1tos de ret:ilia;· • na fonna .. além 
de ser uma têrida que mancharia os. EUA perante o mun o 
de forma definith 11. por isso se for a e..xtrema direita .:a

na as autoridades terão que n, entar outro culpado. 
\ bus.:a do outro responde alguns prcs:supost - de,-c ser 

li�d :i ao fundamenta ismo. de,e 01.ar � por um Es
tldo que p.m"lhe da coirep,;ào da guena san1:1., para ser um 
nho ata.::3,e oor uma a ào militar de emecgadura. ão e a 
too que bin Laden e o maior C3.lldidato em seu atual retügio 
no Afcganistã • o ent:mto quero dar mi contribuição 
oom as im-cstiga� e, antando ootl3 hipot � •. 

A -�iro que o -culpado -e Je fato um ··e,,�Jo terrorista·· 
�'\li\ uma n..-epçào fundamentali:ta e ·om a longa li ;ta 

de antecedentes em todo o mundo: United States of America! 
Na verdade o que estamos vendo é a volta do bumerangue 
da política externa norte americana, muito mais do que aque
la que Bush empreendeu desde sua posse, mas uma linha 
que está presente na fundação da grande nação do norte. A 
característica principal desta política externa é que política 
internacional é inseparável da ação militar. Analisando as 
concepções dos fundadores que combinadas geram a políti
ca externa dos EUA, podemos resumi-las nos seguintes itens: 

- a força militar é o meio principal e a última instância
de regulamentação dos conflitos políticos entre as nações; 

- o principal fator que orienta a conduta externa dos EUA
é o "egoísmo iluminado" o que leva a concepção de que cada 
indivíduo desta nação, assim como os seus "interesses", é 
defendido em qualquer parte do globo; 

- os EUA não são só uma nação a mais no mundo, mas
uma nação predestinada a ser a maior, como eles mesmos 
gostam de falar - "number one". Os EUA teriam, segundo 
seus fundadores um "Destino Manifesto". 

A combinação dos elementos que se fundiram na Guer
ra de Independência contra a maior potência econômica e 
militar na época - a Inglaterra - e o caráter religioso dos 
colonos fundadores produziu a impressão de que deus esta
"ª do lado daquele povo. Se assim não fosse como seria 
possível um bando de fazendeiros derrotar um império como 
o britânico? Isto produziu a idéia de que a nação norte ame
ricana seria portadora deste tal "Destino Manifesto" de "li
benar·· e ··ci, ilizar·· todos os outros povos que por azar não
foram abençoados por deus.

Desde a origem o instrumento do Destino Manifesto foi a 
força.. a começar pela própria guerra de independência. pas
sando pela guerra contra as nações indígenas até a guerra 
contra o sul escraYista que unificou o país sob a hegemonia 
do none capitalista. Millor Fernandes falava que é preciso 
ter paciencia e otimismo e completava. "veja os EUA. por 
exemplo. quando começaram eram apenas um pais .. .  �a
,enfade a politica norte americana logo se revelou como um 
e:\J)3BSionismo anexacionista cujo principal instrumento foi a 
,iolência militar. 

Começando com a guerra interna contra os po,os nativos 
em 1 ,90. na expansão ao sul contra a Espanha e depois o 
Me,ic:o e logo na interferência direta em todo o antigo domínio 
espanhol. o que le\ou às invasões das Filipinas. Guan. Porto
Rico e outros lugares por ocasião da entrada norte americana 
na Guerra de Independência de Cuba em 189 . oda estas 
ações se enquadram na origem da .. missão americana .. e se 
co - lidam desde 18'.!3 numa con.::epçào aniculada no corpo 
da --Doutrina �[onroe ... Era direito d · EUA garantir que ne
nhum território das Américas fosse dominado por uma nação 
·· trangeira··. que no caso se referin aos europcm:.

Lógico que as Filipinas não fica\am no conlinente ameri
mas é e, idente que esta ·missà<l ·• logo se tomou mundial. 

11 Nunca houve um monumento da cultura que não fosse também 
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Ao explicar o porque da permanência dos EUA nas ilhas 
depois de terminado o conflito com a Espanha, o presidente 
McKinley afirmou que "a única coisa que podemos fazer é 
toma-las todas e educar os filipinos, elevar o seu espírito e 
civiliz.á-los'·. 

É possível perceber que os EUA nunca respeitaram ne
nhuma legislação intemacional por acreditar que são portado
res de uma legitimação "divina". Desta forma o argumento 
para a invasão do México em 19 l 4 foi o de um oficial mexica
no não ter saudado a bandeira dos EUA. Na resolução do 
Congresso americano se afirmava que o presidente tinha "di
reito ao recurso às forças armadas dos EUA para reforçar a 
sua exigência de indenização por certas afrontas e indignida
des em relação aos Estados Unidos'' (Eagleton, T., War and 
Presidential Power). Sabemos que parte do território mexica
no foi anexada pelos EUA, o que significa que os mexicanos 
que são abatidos à tiro ao tentar passar pela fronteira estão 
tentando passar do México para o ... México. 

Toda a seqüência da história é só a confirmação deste prin
cípio: Sumatra em 1831, Haiti em 1915, República Dominicana 
em 1916 (depois em 1956), na Rússia em 1918, Irã em 1953, 
Líbano em 1958, na guerra contra Sandino na Nicarágua ( 191 O), 
a invasão Guatemala em 1954, toda a política de derrubada de 
governos constitucionais na América Latina nas décadas de 
60 e 70, entre os quais o Brasil em 1964 e o Chile em 1973. 
Estas ações combinaram ações armadas convencionais, com 
o famoso desembarque dos "marines", e métodos de sabota
gem, desestabilização, atentados, assassinatos e outros méto
dos terroristas. Temos que completar a lista com dois dos mai
ores atentados: o bombardeio de l liroshirna e Nagasaki em 
1945 e a guerra do Vietnã ( 1964 -197 5). 

Se considerarmos apenas o período que vai de 1945 a 1978 
os EUA utilizaram as forças armadas por2 I 5 vezes para solu
cionar impasses políticos com a finalidade de garantir seus in
teresses. 

Em relação ao Oriente Médio os métodos e os princípios 
não foram diferentes. Uma região que controla cerca de 63% 
das fontes produtoras de petróleo (passa de 70% se incluirmos 
os países árabes do norte da África) sempre foi estratégica 
para os EUA, principalmente no contexto da guerra fria. A 
política dos EUA nesta região teve dois pilares. Primeiro ar
mar e apoiar urna elite feudal que fosse capaz de conter o 
avanço de movimentos nacionais de libertação de caráter po
pular ou mesmo qualquer pretensão de autonomia, ainda que 
burguesa, depois dividindo-a em conflitos locais que se tomari
am excelentes mercados para a indústria armamentista. O se
gundo pilar desta política foi, em conjunto com Inglaterra, a 
criação do Estado de Israel, com os acordos militares de 1952 
e, principalmente, depois de 1962 com os acordos sobre o for
necimento direto de armamentos norte americanos que seriam 
utilizados contra os países árabes, Israel passou a ser a princi
pal porta de entrada da política norte americana na região. Os 
resultados logo se apresentaram na guerra de Israel contra o 
Egito em 1973. 

O interessante deste processo é que muitos dos atuais "ini
migos da humanidade", exatamente pelo fato de que os EUA 
acreditam que são a humanidade, foram criados pelos próprios 
norte americanos ou para dividir o mundo árabe, ou para com-

bater a URSS. Esta é a origem do próprio Sadam Hussen, do 
Taleban, financiado e apoiado diretamente pelos EUA para 
fragilizar a URSS no Afeganistão, e, quem diria, do próprio 
Osama bin Laden, principal aliado contra os soviéticos. 

Com o desmoronar da URSS o enorme complexo industri
al-militar norte americano exigia um novo inimigo que manti
vesse a legitimidade dos rnega gastos com defesa e prontidão 
e os escolhidos foram os fundamentalistas islâmicos, talvez pelo 
desfecho anti-americano da revolução iraniana. 

Este outro é fundamentalista por acreditar na necessária 
guerra contra os infiéis. Os EUA é fundamentalista por acre
ditar em seu destino manifesto. Um árabe suicida é capaz de 
jogar seu avião em direção ao Pentágono porque acredita que 
é imortal. Os EUA podem atacar todo o mundo porque acredi
tam, da mesma forma, que são indestrutíveis. Se o terror é o 
uso da violência corno arma política, inclusive atacando popu
lações civis para atingir os inimigos com quem se estabelece 
uma guerra, os EUA são os mais destacados nesta arte. 
Horishima e Nagasaki não eram objetivos militares e os 100 
mil mortos no Iraque, em sua esmagadora maioria civis, são a 
água que se esquentava para matar o peixe Sadan, na famosa 
fórmula imperialista utilizada, antes, no Vietnã. 

O bumerangue voltou e o outro é um espelho que reflete 
um velho de barbas longas e um chapéu ridículo com faixas e 
estrelas. O que pode acontecer? Não sabemos, mas nada mais 
perigoso que um megalomaniaco prepotente e arrogante que 
se julgava imortal e descobre que não é. A vítima imediata 
será o Afeganistão. No entanto, se prevalecer o olho por olho, 
serão muitos mais olhos dos que estão disponíveis naquele pe
queno enclave feudal recriado pelo departamento de estado 
norte americano. É possível que se inicie uma cruzada,junto 
com aliados europeus e capachos latinoamericanos, contra o 
·'terrorismo mundial", poupando exatamente o maior dos esta
dos terroristas: os EUA. O principal efeito esperado, além de
lavar a honra em sangue, é a recuperação da economia norte
americana pela alavancagem do complexo industrial-militar.

O melhor arquétipo deste delírio de grandeza é o Rambo, 
que neste caso pouco importa se Stalone ou Schwatzneger , 
que pode entrar em um pais, lutar contra todo um exército e 
voltar com alguns arranhões. Interessante que sempre "vin
gando" uma injustiça cometida contra o "mundo I ivre". Os norte 
americanos tanto se afirmaram como indestrutíveis para todo 
mundo que acabaram acreditando que eram mesmo 
indestrutíveis. 

O grau de perplexidade da população norte americana e 
mundial diante do ataque é a descoberta que não passam de 
mortais. Estão vivendo algo que julgavam só existir nos filmes 
ou lugares distantes que de fato não existiam, como, Iraque, 
Etiópia, Chile, América Central ou Brasil. Sua arrogancia era 
tamanha que as únicas forças capazes de ataca-los com este 
grau de destruição não podia ser deste mundo, como alienígenas 
ou meteoros. De todas as análises feitas estes dias a melhor 
não veio de nenhum cientista político, historiador, esotérico ou 
analista internacional, mas de um crítico de cinema, Rubens 
Evald Filho: o rambo ... morreu. 

Mauro luís lasi é professor de Sociologia na Faculdade de 

Direito de Sao Bernardo e na USP 

"Nunca houve um monumento da cultura que não fosse também 
um monumento da barbárie". WalterBen/amln 
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Terrorismo: a realidade extrapola a ficção 

O século 21 e o terceiro milênio começaram na terça
feira, 11 de setembro. O que ocorreu nos EUA extrapolou 
todas as previsões (cadê 9° escudo antimíssel do Bush?) e 
toda a imaginação dos roteiristas de Hollywood. Ninguém 
jamais podia supor que o terrorismo seqüestraria aviões do
mésticos e os levaria a chocar-se contra edifícios que sim
bolizavam o império ianque. Mais uma vez, a realidade 
extrapolou a ficção. 

O ato terrorista é execrável, ainda que praticado pela 
esquerda, pois todo terrorismo só beneficia um lado: a ex
trema direita. Mas ninguém na vida colhe o que não planta. 
Isso vale para a vida pessoal e social. Se os EUA são hoje 
atacados de forma tão violenta e injusta é porque, de algu
ma forma, humilham povos e etnias. Há anos os EUA abu
sam de seu poder, corno é o caso da ocupação de Porto 
Rico, a base naval encravada em Cuba, o bloqueio ao Iraque, 
a participação nas guerras da Europa Central, a omissão 
diante dos conflitos americanos. 

Já era tempo de os EUA terem induzido árabes e israe
lenses a chegarem a um acordo de paz. Tudo isso foi sendo 
protelado, em nome da hegemonia de Tio Sam, no planeta. 
De repente o ódio irrompeu da forma mais brutal, mostran
do que o inimigo age, também, fora de toda ética, com a 
única diferença de que ele não dispõe de fóruns internacio-
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nais para legitimar sua ação criminosa. 
Quem conhece a história da América Latina sabe muito 

bem como os EUA, nos últimos 200 anos, interferiram direta
mente na soberania de nossos países, disseminando o terror. 
Maurice Bishop foi assassinado pelos boinas verdes em Gra
nada; os sandinistas foram derrubados pelo terrorismo desen
cadeado por Reagan; os cubanos continuam bloqueados des
de 1961, sem direito a relações normais com os demais países 
do mundo. Ditaduras no Brasil, na Argentina, no Chile, no 
Uruguai e na Bolívia foram instauradas com o patrocínio da 
CIA e sob a orientação de Henry Kissinger. 

Violência atrai violência, diziam dom Helder Câmara. O 
terrorismo não leva a nada; endurece a direita e suprime a 
democracia, refiorçando nos poderosos a convicção de que o 
povo é incapaz de governar por si mesmo. 

Não se podem sacrificar vítimas inocentes para satisfazer 
a ganância de governos imperiais e de conflitos daqueles que 
se julgam donos do mundo e querem repartir o planeta como 
se fosse fatias de um apetitoso bolo. Os atentados de 11 de 
setembro demonstram que não há ciência ou tecnologia capaz 
de proteger pessoas ou nações. Inútil os EUA gastarem US$ 
400 bilhões este anos em esquemas sofisticados de defesa. 
Melhor seria que esta fortuna fosse aplicada na paz mundial, 
que só irromperá no dia em que for filha da justiça. 

Manhattan: parecia um filme 
Sérgio Domingues 

O mocinho não apareceu. Os bandidos não foram 
identificados. A cena inicial parece terrível. Mas, os EUA 
preparam um final à sua maneira. Mais violento do que nunca. 

A primeira reação dos americanos foi a de que o ataque 
a Manhattan só poderia ser obra de sua indústria de entrete
nimento. Pelo menos, é isto que evidencia o testemunho de 
diversas pessoas que assistiram ao choque dos aviões com 
as torres gêmeas de Manhattan e com o Pentágono. 

Muitos de nós (igualmente americanos, mas perdemos esse 
título para aqueles que se consideram os únicos) também ti
vemos a mesma impressão. Afinal, com a globalização, os 
lançamentos cinematográficos tomaram-se simultâneos e já 
podemos vibrar com as cenas catastróficas quase perfeitas 
da indústria roliudiana ao mesmo tempo, em todo mundo. 

Para reforçar essa impressão, a alta qualidade das ima
gens poderia ter contribuído para tomar seu irnpal:tO di feren
te daquele sentido em outros episódios registrados por ca111,;ras 
como o incêndio do dirigível Hindernburg, as bombas atômi
cas jogadas no Japão ou o assassinato de Kennedy. Mas, em 
cada urna dessas ocorrências, sua assimilação por parte dos 
espectadores deve ter sido correspondente ao nível técnico 

das filmagens. Portanto, não seria aí que residiria a perplexida
de das cenas do atentado às torres do World Trade Center. 

Ao contrário, o que parece ter chocado foi a falta de um 
herói salvador que evitasse a consumação do atentado no úl
timo segundo. De repente, o inimigo tomara-se real. Os ata
ques que tantos filmes previram dentro de território norte
americano aconteceram. 

As primeiras notícias assemelhavam-se à chuva de infor
mações que caiu sobre parte dos EUA no famoso programa 
de rádio dirigido por Orson Welles que dramatizou urna inva
são marciana, em 1938. Os locutores americanos (de lá) fala
vam em cinco alvos atingidos por aviões e de mais oito jatos 
voando para novos objetivos. Os jornalistas americanos (de 
cá) só fizeram reproduzir as informações, dando-nos a im
pressão de que todo o território norte-americano estava sob 
ataque. Tal corno em 1938, o pânico se espalhou. Mas se da
quela vez, informações fictícias foram tornadas como verda
deiras, agora, as notícias estavam apenas exageradas e o pâ
nico alcançou o planeta todo. Em especial, os povos islâmicos, 
que longe de se sentirem representados nas imagens de al
guns palestinos comemorando, deviam estar muito preocupa
dos quanto a urna retaliação inevitável e esmagadora. 

· "Nunca houve um monumento da cultura que não fosse também
um monumento da barbárie". Walter Benjamin 

Passado os primeiros momentos de perplexidade, dos quais 
o rosto catatônico de Bush foi um símbolo, veio a reação
mais óbvia. Quem quer que seja que tenha perpetrado o ter
rível ataque, já não importa muito. O que interessa é que o
governo norte-americano já sabe o enredo que vai seguir.

O filme começa com as duas torres desabando. Com o 
Pentágono atingido. Não há evidências claras dos autores 
dos atentados, mas o script pede que sejam caracterizados 
corno árabes e islâmicos, não importando o fato de que ser 
um nem sempre implica ser o outro. O perfeito vilão é Bin 
Laden, que pode inclusive ser caracterizado como traidor, já 
que virou-se contra 1io Sam, seu antigo parceiro e protetor. 
O herói poderia ser Bush, mas não tem estofo para isso. Na 
falta de um Bruce Willis ou de um Harrison Ford, o papel 
cabe ao homem comum. O homem comum que Marx já iden
tificava como a força da história norte-americana referindo
se a Lincoln. O Forrest-Gurnp, quase retardado, deve ser 
invocado como o responsável pela vingança aos árabes/ 
islâmicos. Estes já estão em pleno processo de demonização. 
Os jornais televisivos mostram desfiles e treinamentos do 
Hezbollah e do Taleban como se todos os muçulmanos co
mungassem das posturas políticas extremistas desses grupos 
pouco representativos do mundo islâmico. A insistente com
paração com Pearl Harbour faz parte desse processo, au
xiliado pelo recente lançamento de grande produção cinema
tográfica sobre o episódio (seria mais interessante lembrar 
que as bombas que caíram em Hiroshirna e Nagasaki foram 
criadas por um certo Projeto Manhauan). 

As dificuldades em despachar soldados para ataques em 
território inimigo parecem esquecidas. O trauma da invasão 
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ao Vietnã foi ofuscado pelo ataque ao coração econômico e 
ao cérebro militar do Império. Haverá guerra. Urna guerra 
desigual, contra países pobres e miseráveis, contra povos já 
despedaçados. Este será o final do filme. 

Resumo da Ópera: Os atentados conseguiram criar um 
clima fascista no grande país do norte. Pois é isso que signi
fica transformar cada cidadão norte-americano em um sol
dado vingador, sob o comando de um governante medíocre e 
de extrema-direita (a democracia americana é tão perfeita 
que dispensa o carisma de um Hitler ou de um Mussolini). 
Conseguiram unir o país em tomo de um governo fraco e 
ilegítimo. Lograram oferecer poderoso motivo para cortes 
ainda maiores nos gastos sociais e priorização dos investi
mentos bélicos como forma de, ao mesmo tempo, aquecer a 
economia americana e pedir sacrificios aos mais pobres em 
nome do patriotismo. Forneceram um pretexto para ataques 
que serão piores do que os lançados ao Vietnã, Iraque e 
Kosovo, mas que contarão com muito mais apoio por parte 
da famosa opinião pública mundial. Enfim, transformaram os 
USA em um enorme estado do Texas, onde o Bush valentão 
vai se sentir à vontade. 

Comentaristas asseguram que vai levar algum tempo até 
que Hollywood lance um novo filme arrasa-quarteirões dra
matizando os atentados. No entanto, se o final do filme res
peitar o roteiro esboçado por Washington, os estúdios podem 
começar a se preparar. O final há de ser tão assustador que 
fará esquecer os horrores daquela primeira cena, ambienta
da cm Manhattan. 

Setembro de 2001 

Irados comunicadores nativos 
Mino Carta 

Domingo 16 de setembro, noite. No vídeo, close da expres
são histórica do presidente. Não é que a fisionomia do impera
dor se caracterize pela mobilidade e pela intensidade, mas o 
tom da sua fala expõe a imponência do momento. Frederico 
Barba-Roxa não seria mais convincente ao partir para sua 
Cruzada. A terceira. Na qual morreu afogado, ao atravessar 
um rio, de armadura e tudo. 

Bush, de fato, anuncia mais que a guerra, a cruzada con
tra o terrorismo. E garante: "Mostraremos que somos a mais 
forte nação do mundo". Como duvidar dele? Corte para 
Manhattan Connection, o célebre programa global. Ali, pelo 
jeito, ninguém duvida. 

É certo, ao menos, que dois dos protagonistas do programa 
estão mais irados do que o próprio presidente dos Estados 
Unidos, mesmo porque dispõem de maior mobilidade facial e 
sabem usá-la com mestria consumada. Não são exemplos iso
lados da cólera que se apossou de vários comunicadores nati
vos diante dos atentados de Nova York e Washington. 
Corte para as páginas mais cotadas da imprensa brasileira no 
fim de semana passado. A leitura revela que o Grande Irmão 
do Norte e seu presidente contam com algo além, bem além, 

da solidariedade da maioria dos editorialistas e colunistas ver
de-amarelos. É dedicação pronta e irrestrita, adesão comovi
da, apoio total. Não ficaríamos surpresos se alguns tomassem 
em armas e partissem para a cruzada. 

Há também quem se insurja contra a suposição de que ex
tremistas de direita americanos tenham participado dos atenta
dos. Não há provas a respeito, talvez se trate de hipótese muito 
apressada. Mas faltam provas a respeito de coisas mais, e neste 
nosso mundo cada vez mais aparentado com o cinema dos efei
tos especiais aconselha-se avaliar todas as possibilidades. 

Por exemplo: não soa estranho que os serviços secretos 
americanos tenham sido tomados de surpresa - tão de surpre
sa, digamos assim? Não faltaram as comparações com o ata
que japonês a Pearl Harbor. Investigações recentes revela
ram, entretanto, que uma agressão nipônica era esperada pelo 
governo de Roosevelt. 

Por que nada se fez para impedi-la? Eis aí uma grave per
gunta, cuja resposta poderia ser a seguinte: Washington prefe
riu conveniências políticas ao sacrificio de tantas vidas e a in
gentes danos materiais. A história conta inúmeros episódios 
semelhantes, e neles naufragam os chamados valores éticos. 

"Nunca houve um monumento da cultura que não fosse também 
um monumento da barbárie". Walter Benjamin 



Vale, de todo modo, encarar os fatos atuais de um ponto de 
vista jurídico, à luz de uma visão que deve pesar nas análises 
das chancelarias ocidentais. Se esse enredo acabasse em um 
tribunal, por enquanto não seria possível condenar Osama bin 
Laden. Ninguém pode ser alvejado pela Justiça na base da 
probabilidade, por mais forte. Até quando não aparecerem 
provas, in dubio pro reo. 

É admissível que as provas surjam. Mas haverá outros 
motivos de resistência à adesão militar do Ocidente à cruzada 
de Bush. Os principais países europeus hospedam grandes 
comunidades de origem árabe, têm boas relações com o Ori-
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ente Médio e o Norte da África, inquietam-se com a incógnita 
chinesa. Etc., etc. 

As Cruzadas se estabeleceram em cima do consenso. En
tre o Sacro-Romano Império e o papa, com o apoio dos sobe
ranos europeus e de suas cortes feudais. A tarefa de Bush é 
bem mais difícil. Até por causa disso, um punhado de bravos 
comunicadores, a bem da melhor informação, quem sabe de
vesse moderar a sua cólera. 

Exerça sua cidadania 
Vote com responsabilidade para um Brasil melhor 

Os EUA apertaram o botão antes 
Esta não é a guerra da democracia contra o terrorismo. 

É também de mísseis americanos 
Por Noam Chom.rkp 

Os ataques terroristas foram enormes atrocidades. Em 
scala, podem não ter atingido o nível de muitos outros, como, 
por exemplo, o bombardeio no Sudão durante o governo 
Clinton (que aconteceu sem pretexto confiável), destruindo 
metade dos suprimentos farmacêuticos e matando incontável 
número de pessoas (um número incerto, porque os Estados 
Unidos bloquearam uma averigua-

Opções 
Em resumo, o crime é um presente para a extrema direita 

xenófoba, aquela que quer usar a força bruta para governar 
os seus domínios. Isso sem contar as prováveis reações ame
ricanas, e o que elas irão deflagar - possivelmente mais ata
ques como este, ou piores. As perspectivas daquei para fren-

te serão ainda mais agourentas. 
ção pela ONU, e ninguém se in
teressa em continuá-la). Isso sem 
falar em casos piores, fáceis de 
lembrar. As principais vítimas, 
como sempre, foram trabalhado
res: porteiros, secretárias, bombei
ros, etc. Provavelmente, será um 
golpe acachapante para palestinos 
e outros povos pobres e oprimi-

O crime é um presente para a 

extrema direita xenófoba, aquela 

que quer usar a força bruta para 

governar os seus domínios. Sem 

contar as prováveis represálias 

Temos uma opção sobre como 
reagir. Podemos expressar um hor
ror justificado: podemos buscar en
tender o que levou a esses crimes, 
o que significa fazer um esforço
para entrar nas mentes dos prová
veis autores. Se escolhermos a úl-

dos. É provável também que leve a controles mais rigorosos 
de segurança, minando as liberdades civis e a liberdade in-
terna. 

Relações Públicas 
Os eventos revelam, dramaticamente, a tolice do projeto 

Guerra nas Estrelas. Como mostrou-se sempre óbvia, e apon
tada repetidamente por analistas estrangeiros a tentativa de 
causar danos umensos aos Estados Unidos com armas de 
destruição em massa é altamente improvável. Quem fizesse 
isso iria garantir a sua destruição imediata. Há inúmeras for
mas mais fáceis que são basicamente indefensáveis.Mas os 
eventos do dia 11 serão muito provavelmente explorados para 
acelerar o desenvolvimento e a utilização desses sistemas. 
O termo "defesa" é só um disfarce para planos de militarização 
do espaço sideral. Com um bom esforço de relações públi
cas mesmo os argumentos mais superficiais carregarão al
gum peso entre um público assustado. 

tima opção, não poderemos fazer
mais do que ouvir as palavras de Robert Fisk, cujo entendi
mento aprofundado sobre questões da região não tem parale
los depois de muitos anos de jornalismo destacado. Ao des
crever"a diabólica e cruel atrocidade de um povo humilhado 
e oprimido", ele revela que "esta não é a guerra da democra
cia contra o terrorismo que o mundo será levado a acreditar 
nos próximos dias". É também sobre mísseis americanos ca
indo sobre lares palestinos e helicópteros americanos jogando 
mísseis em uma ambulância libanesa em 1966 e bombas ame
ricanas caindo em um vilarejo chamado Qana e sobre uma 
milícia libanesa- paga e uniformizada pelo fiel aliado ameri
cano, Israel - cortando e e�tuprado e matando refugiados no 
seu caminho. 

E muito mais. Eu repito, temos uma opção: podemos ten
tar entender ou nos recusar a faze-lo, contribuindo para a 
probabilidade de que o pior ainda está por vir. 

Noam Chomsky é professor de lingüíslica do Massachuseus 

lnslilule of Technology 

"Nunca houve um monumento da cultura que não fosse também 
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"Trabalhar menos 

para que todos trabalhem" 
Gius,ppina R. de Grazia 

Essa palavra de ordem surgiu primeiro na Itália a partir 
dos anos 70, depois se espalhou por quase todos os países 
europeus. Foi a maneira que os trabalhadores daqueles paí
ses encontraram para combater o desemprego. 

Na verdade, a luta pela redução da jornada de trabalho 
vem de longe. Desde o inicio do capitalismo a classe operária 
lutou duramente contra a exploração dos patrões que obriga
vam, inclusive as crianças, a trabalhar 14, 16 ou mais horas 
por dia. Graças a essas lutas a jornada de trabalho diminuiu 
quase pela metade no decorrer do último século. Em 1870 os 
operários trabalhavam uma média de 3 mil horas por ano. 
Cem anos depois, em 1980, a jornada anual baixou para 1700 
horas em média. 

Se antes a luta para reduzir a jornada tinha corno objeti
vos melhorar as condições de trabalho, melhorar a qualidade 
de vida, etc, hoje tem como finalidade principal a luta contra 
o desemprego.

Reduzir a jornada de trabalho 
pode criar muitos empregos 

A capacidade de produzir os bens que necessitamos para 
viver aumentou muito nos últimos anos. Só no setor de ali
mentação, hoje são produzidos alimentos em quantidade sufi
ciente para alimentar 12 bilhões de pessoas, ou seja, o dobro 
da população da terra. Apesar disso, 640 milhões de pessoas 
passam fome todos os dias. 

O tempo para produzir esses bens também diminuiu muito. 
Nos últimos 150 anos a produtividade do trabalho foi multipli
cada por 25. Isto é, cada trabalhador consegue produzir, a cada 
dia de trabalho, 25 vezes mais que no século passado. Isso 
significa que, trabalhando bem menos tempo conseguiríamos 
produzir tudo o que necessitamos para uma vida decente. Se
gundo alguns cálculos, bastariam 3 horas de trabalho por dia. 

No entanto, apesar de produzir muito mais riquezas em 
menos tempo, o trabalhador continua dando duro a vida toda, 
e está cada dia mais pobre. Isto porque não são os trabalha
dores que se apropriam do fruto do seu trabalho. Em com
pensação, os grandes grupos econômicos, que vivem às cus
tas do trabalho alheio, nunca acumularam tanto capital, nun
ca fizeram tanta farra com os trilhões de dólares que contro
lam, nas transações financeiras e nos paraísos fiscais. 

E é essa minoria de capitalistas e as elites governantes 
que estão a seu serviço, que têm usufruído de todo o avanço 
tecnológico que deveria beneficiar o conjunto dos seres hu
manos. São eles que comandam o sistema de trabalho e con
trolam o conjunto das riquezas produzidas. São eles que de
terminam o que produzir, corno e quanto. Sempre com o ob
jetivo não de beneficiar a população, mas de conseguir mais 
lucros. E quanto menos mão de obra eles empregarem, mai-

ores serão esses lucros. Compensa mais para as empresas 
pagar horas extras do que contratar mais funcionários. E 
quanto mais desempregados estiverem na fila aguardando 
por uma vaga, mais os salários poderão ser rebaixados. Essa 
é a lei do capitalismo. 

Por isso hoje, o que poderia ser uma fantâstica conquista 
da evolução humana - poder trabalhar menos produzindo mais 
riquezas - acabou se transformando num pesadelo para a 
classe trabalhadora: uns trabalhando demais e ganhando cada 
vez menos. Outros no desespero do desemprego, procuran
do qualquer coisa para sobreviver. 

A situação só pode mudar quando os trabalhadores con
seguirem arrancar das mãos dos capitalistas e de seus go
vernos o poder de organizar o mundo tendo como finalidade 
apenas o lucro de uma minoria. 

Em vários países já se trabalha menos 
com o mesmo salário 

Na Alemanha, em 1995, depois de grandes mobilizações, 
greves e manifestações, os trabalhadores metalúrgicos, grá
ficos c outros passaram a trabalhar 35 horas semanais, man
tendo o mesmo salário. 

Na França, depois de grandes manifestações de desem
pregados, subempregados, trabalhadores mal remunerados, 
e um debate que mobilizou toda a sociedade, o governo soci
alista elaborou urna lei estabelecendo jornada semanal de 35 
horas em todo o país, também sem redução de salário. Com 
acordos já realizados em mais de 50 mil empresas, cerca de 
6 milhões de trabalhadores já estão no regime das 35 horas. 
Calcula-se que, até fevereiro deste ano já haviam sido cria
dos ou mantidos aproximadamente 400 mil empregos. 

Se o desemprego não acabou nesses lugares, pelo menos 
diminuiu ou está muito mais sob controle. A opinião de todos

os que estudam esse assunto é que para ser eficaz, a redu
ção de jornada tem que ser grande e de uma só vez. Na 
França mesmo, muitos movimentos e sindicalistas defendem 
a semana de 4 dias, com 32 horas semanais, o que abriria a 
possibilidade de criar muito mais empregos. 

Além disso, seria necessária urna luta conjunta dos traba
lhadores em todos os países. Isto porque os donos do capital, 
num mundo globalizado corno o de nossos dias, correm atrás 
dos lugares que ofereçam maiores lucros. Assim, se num 
país os trabalhadores conquistam algumas vantagens, eles 
mudam as empresas para os países onde a mão de obra tra
balha mais e recebe menos. Por isso os trabalhadores preci
sam conquistar melhores salários e jornadas mais curtas de 
trabalho no mundo inteiro. 

Com menos pessoas desempregadas, a classe trabalhado
ra voltará a ter mais força frente aos patrões. O desemprego 

"Nunca houve um monumento da cultura que não fosse também 
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afeta e enfraquece o conjunto dos trabalhadores: os emprega
dos e os desempregados. Com medo do desemprego, hoje to
dos os trabalhadores estão humilhados, engolindo rebaixamen
tos de salários e exploração de todo tipo. Nunca a classe tra
balhadora viveu tantas derrotas como em nossos dias. 

Por isso a luta contra o desemprego deveria ser a preocupa
ção NÚMERO UM dos sindicatos, da CUT, dos movimentos 
populares, associações de bairros, etc. E a luta pela REDU
ÇÃO DA JORNADA SEM REDUÇÃO DOS SALÁRIOS é 
uma bandeira que poderia unificar empregados. subempregados 
e desempregados na batalha conjunta por mais empregos. 

35 horas semanais na França 
Em janeiro de 2000 foi aprovada a lei definitiva que reduz 

a jornada de trabalho na França para 35 horas semanais. 
Antes a jornada semanal era de 39 horas. As empresas com 
menos de 20 trabalhadores terão prazo até 2002 para entrar 
no novo regime. A primeira fase da lei começou a ser aplica
da em 1998. De lá para cá mais de 50 mil empresas, com 
cerca de 6 milhões de trabalhadores, já assinaram os acor
dos com os representantes sindicais, adaptando os artigos da 
lei à realidade de cada categoria ou empresa. Em 90% dos 
casos os salários não sofreram nenhuma redução. 

A empresa que adere à nova lei recebe um subsídio do 
governo. Com a condição de empregar mais pessoas ou se
gurar demissões já planejadas. 

Os acordos são assinados depois de longas negociações 
entre a empresa e os trabalhadores. Quando estes estão 
organizados e quando o sindicato é combativo, consegue-se 
bons acordos, onde os trabalhadores definem como querem 
que seja aplicada a redução, e não permitem que os patrões 
se aproveitem da redução para impor novas formas de ex
ploração, como aumento do ritmo de trabalho etc. Na maio
ria das empresas os trabalhadores preferem ter meio dia de 
folga por semana, ou mais dias de folga durante o ano do que 
encurtar o dia de trabalho. 

Como em todos os lugares, os patrões fizeram uma ferre
nha campanha contra a redução do tempo de trabalho, com 
medo de diminuir seus lucros. Apesar disso, nas pesquisas 
realizadas até agora, a grande maioria dos trabalhadores e da 
população em geral, tem aprovado a nova lei. Um dos efeitos 
positivos mais apontados é a vantagem de ter mais tempo 
livre para a família. O outro é a oportunidade de contribuir 
para a criação de mais empregos. 

No último levantamento do governo, calcula-se que, até 
fevereiro deste ano, foram criados ou mantidos cerca de 400 
mil empregos. Junto com o crescimento econômico dos últi
mos anos no país, a aplicação da lei conseguiu baixar os índi
ces de desemprego em menos de 10%, o que não se conse
guia desde 1991. 

A lei foi o resultado da luta dos desempregados, dos 

trabalhadores subempregados e de toda a sociedade 
A lei das 35 horas não caiu do céu, nem veio por acaso. 

Como qualquer coisa que beneficia os trabalhadores, foi pre
ciso muita luta e muita pressão. 

Desde 1993 jovens estudantes que não conseguiam se 
empregar apesar do diploma na mão, desempregados e em
pregados em condições precárias começaram a se organizar 
e a se mobilizar, chamando a atenção e o apoio de toda a 
população. Surgiram vários movimentos organizados de luta 
contra o desemprego: o" Movimento Nacional dos Desem
pregados e Trabalhadores Subempregados", o movimento 

"Agir contra o Desemprego", a "Associação pelo Emprego,a 
Inclusão e a Solidariedade" etc. 

Em 1994, esses movimentos organizaram diversas cami
nhadas pelo pais inteiro, reunindo até 20 mil pessoas. Organi
zaram, junto com os sem-teto, ocupações de prédios públicos. 
Em 97, ocuparam o Banco da França, o maior símbolo do 
capitalismo financeiro. A partir das informações fornecidas 
pelos sindicatos, os desempregados ocupavam as empresas 
que tinham condições de contratar mais funcionários. 

A partir daí as Centrais Sindicais passaram a assumir a 
luta pela redução da jornada de trabalho como prioridade 
número um. 

Em 1996 é eleito o governo socialista de Lionel Jospin 
depois de uma campanha eleitoral toda voltada para a ques
tão do desemprego e o compromisso de implantar a redução 
da jornada de trabalho como um dos instrumentos para ame
nizar os seus efeitos. 

Já no ano seguinte, o governo elabora o primeiro projeto 
de lei para implantação da jornada de 35 horas, cuja versão 
definitiva foi promulgada no início de 2000. 

Ainda há muHo para conquistar 
A batalha ainda está longe de terminar por causa da forte 

resistência das organizações patronais, que fizeram inclusive 
o governo recuar em várias exigências que foram eliminadas
na lei definitiva. Por exemplo, o número de novos funcionári
os que a empresa tinha que contratar para ter direito a rece
ber o subsídio do governo.

Além disso, os patrões procuram tirar vantagens em troca 
do tempo de trabalho que foi reduzido. Além de sempre tentar 
aumentar o ritmo de trabalho, o maior interesse atualmente 
das empresas é impor a flexibilização da jornada. Isto é, 
contanto que no decorrer do ano não se ultrapasse a média de 
35 horas semanais, o que dá um total de 1.600 horas anuais, a 
empresa pode exigir o trabalho nos horários mais variados, aos 
sábados, domingos ... Nos picos de produção os trabalhadores 
têm que cumprir semanas de 48 horas, ou até mais, e outras de 
32 horas quando a produção está em baixa ... 

Ou seja, o trabalhador acaba tendo a sua vida toda con
trolada e modificada pelas necessidades de maior ou menor 
produção da empresa. A cada semana, ele tem que dançar 
conforme a música determinada pelo patrão. A lei determi
na apenas que ele avise o trabalhador com 7 dias de antece
dência quais serão os seus futuros horários de trabalho. 

Por isso, tanto lá como aqui e em todos os lugares, é pre
ciso que os trabalhadores se organizem e acumulem forças 
não só para conquistar mais empregos, como também maior 
poder de decidir sobre as condições de trabalho. 

"Nunca houve um monumento da cultura que não fosse também 
um monumento da barbárie". WalterBenJamin
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Recursos do FAT: 

O que fazer? 
O FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador) tem gerado cada vez mais controvérsias nos meios sindicais. 

Alguns sindicalistas são enfáticos na defesa da utilização dos vultuosos recursos deste fundo público, que é 

administrado de forma tripartite; outros afirmam que este dinheiro gera distorções na prática sindical, 

inclusive indícios de corrupção, e perda de autonomia diante do Estado. Para aprofundar a reflexão sobre 

este tema explosivo a Debate Sindical solicitou opiniões diferenciadas de três dirigentes da CUT. 

As distorções na aplicação do dinheiro público 
É preciso rediscutir todo o processo que envolve o FAT, que deve atender aos trabalhadores 

e não servir a uma meia dúzia corruptos, tutelados por FHC 

Gi/son Reis 

O Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) é um fundo 
especial, vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego. Seus 
recursos são compostos pelas contribuições do PIS/Pasep e 
de parte do Imposto Sindical. A partir da Constituição de 88, 
eles foram destinados ao custeio dos programas de seguro 
desemprego, qualificação e requalificação profissional, abo
no salarial e aos "projetos de desenvolvimento" do BNDES. 

A maior parte dos recursos (R$ 30 bilhões) até hoje ficou 
com o BNDES, para o "programa na-

res, de empresários, ONGs e governos. A segunda, via 
Codefat, que firma parcerias com agências formadoras naci
onais, incluindo entidades de educação profissional pública e 
privada, centrais sindicais e entidades patronais. 

No plano estadual, os recursos do FAT são distribuídos 
por uma comissão tripartite, com representação do governo 
estadual, dos empresários e dos trabalhadores. A comissão 
estadual define as entidades executaras, aptas a desenvolver 

e aplicar os cursos de qualificação e 
cional de desestatização". Na década 
de 90, cerca de 85% das empresas es
tatais foram privatizadas. Neste pro
cesso, mais de 150 mil demissões dire
tas e perto de 400 mil indiretas foram 
homologadas no país. 

O seguro-desemprego, instituído e 
financiado pelo FAT, detennina o pa
gamento ao demitido de um valor divi
dido entre três e cinco parcelas. Este 
pagamento representava, na década de 

A maior parte dos recursos 

do FAT serviu ao "programa 

de desestatização" do 

BNDES, que privatizou 

cerca de 85% das estatais e 

gerou mais de 450 mil 

demissões 

requalificação. As selecionadas rece
bem 40% dos recursos; os 60% restan
tes são destinados às comissões muni
cipais de emprego. 

Dos 40% que ficam na comissão 
estadual, a menor parte é alocada para 
as entidades dos trabalhadores, sendo 
que uma parcela significativa financia 
projetos de empresas privadas, respon
sáveis em grande medida pelo alto índi-

80, o período médio de procura por emprego. Hoje, a procura 
se estende por mais de IS meses. Com esta nova realidade, o 
seguro deveria ser estendido a um maior número de desem
pregados e por um período superior ao praticado. 

O abono de um salário, pago aos trabalhadores que rece
bem até três mínimos mensais, é outro programa financiado 
pelo FAT que deve ser reformulado. Ele necessita de uma 
ampla campanha de divulgação para evitar o ocorrido em 

. 2000, quando 28% dos trabalhadores não foram sequer rece
ber o abono. 

Destino Complexo 
Mas é no Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador 

(Planfor) que o FAT é mais questionado. Este programa divi
de-se em duas esferas. A primeira, sob a orientação e super
visão das comissões estaduais e municipais de emprego, 
mediante convênios firmados entre entidades de trabalhado-

ce de desemprego. Já no plano munici
pal, as verbas estão sendo destinadas para atender aos inte
resses políticos provinciais de prefeitos, secretários e de go
vernos estaduais. 

No plano nacional, a situação é ainda mais complexa e 
problemática. Os recursos são destinados às entidades naci
onais, através do Codefat (comissão tripartite), e são fiscali
zados pelo Ministério do Trabalho. Entre as receptoras des
tes recursos estão as universidades privadas, o "Sistema S", 
as escolas e fundações de caráter público, as ONGs, o siste
ma público de ensino técnico e as centrais sindicais. 

Nestes últimos meses, várias denúncias sobre o uso irregu
lar de recursos do FAT foram feitas pela mídia. A mais bom
bástica envolveu o Instituto Teotônio Vilela, ligado ao PSDB. 
O processo de corrupção está relacionado diretamente ao vo
lume de recursos deste fundo ( que passou dos R$ 28 milhões, 
em 1995, para aproximadamente R$ SOO milhões em 2000) e à 
falta de fiscalização e de transparência no seu uso. 

"Nunca houve um monumento da cultura que não fosse também 
um monumento da barbárie". Walter Benjamin



Aplicação distorcida 

O que ocorre nas entidades patronais e governamentais, 
que desviam recursos públicos, deve ser motivo de intensa 
investigação, denúncia e processos. Porém, é nas entidades 
dos trabalhadores que devemos nos concentrar neste mo
mento. No ano de 2000, cerca de R$ 120 milhões foram des
tinados às cúpulas das centrais sindicais. Estas receitas são 
aplicadas em três frentes: nas agências de emprego e renda; 
nos cursos de qualificação e requalificação profissional; e na 
disputa pela hegemonia do sindicalismo. 

No primeiro caso, os recursos são destinados à criação e 
manutenção de agências públicas de empregos, atreladas à 
Força Sindical, SOS, CGT e CUT. Fica evidente a distorção 
quanto ao caráter e ao papel da central sindical. Não é fun
ção dela procurar emprego, ainda mais no atual quadro de 
desemprego causado pela globalização neoliberal. Uma cen
tral deve concentrar sua ação na denúncia das políticas gera
doras de desemprego. Estas agências acabam transforman
do o desempregado em instrumento de disputa sindical e des
viam a atenção dos trabalhadores sobre os verdadeiros res
ponsáveis pelo desemprego. 

A segunda forma de aplicação dos recursos são os cur
sos de qualificação e requalificação profissional. A baixa 
qualificação dos brasileiros foi a desculpa encontrada pelo 
governo e pelos empresários para culpar os trabalhadores 
pelo seu desemprego, que seria causado pelas novas 
tecnologias. Esta propaganda falsa precisa ser desmascara
da. Primeiro, porque as novas tecnologias foram aplicadas 
cm empresas de ponta da cadeia produtiva e de serviços; 
segundo, porque o desemprego é causado principalmente pelo 
baixo crescimento da economia nacional; e terceiro, porque 

mais de 80% dos empregos no país são gerados pelo setor 
público e pelas pequenas e médias empresas, que pouco avan
çaram na automação. 

Neo-sindicalismo de Estado 

Os milhões de reais destinados às centrais para desenvol
ver cursos de capacitação não têm cumprido seu objetivo. 
Conforme dados do próprio Ministério do Trabalho, apenas 
3% dos trabalhadores que passaram por estes cursos foram 
incorporados no mercado de trabalho. Cursos de computa
ção e de corte e costura, entre outros, não resolvem a ques
tão educacional e de emprego no país. Podem, sim, resolver 
o problema financeiro das centrais, que desviam dinheiro e
contratam militantes para aplicar tais cursos, geralmente com
altos salários.

Por último, é inadmissível que grande parte dos recursos 
do FAT seja canalizada para a disputa de hegemonia no 
sindicalismo brasileiro. Este dinheiro está sendo utilizado para 
criar sindicatos e comprar direções, dirigentes e ativistas sin
dicais. O movimento sindical classista não pode transigir, em 
nenhuma hipótese, diante deste neo-sindicalismo de Estado, 
pelego, financiado com o dinheiro pú�lico. É preciso dar uma 
basta nesta corrupção, rediscutindo todo o processo que en
volve o dinheiro do FAT - que foi criado para atender aos 
trabalhadores e não para servir a uma meia dúzia de políti
cos, empresários e dirigentes sindicais corruptos, tutelados 
pelo governo FHC. 

Gilson Reis é membro da executiva nacional da CUT e da 

coordenação da Corrente Sindical Classista (CSC) 

O FAT e as políticas públicas de emprego 
Altermir Tom/li 

É legitimo o uso dos recursos do FAT, que são provenientes 
das contribuições dos próprios trabalhadores. 

O debate sobre a estruturação de um sistema público de 
emprego nasceu na Europa, após a Segunda Guerra Mundi
al, quando ganhou força hegemônica a idéia da obtenção de 
uma situação de pleno emprego nos países destruídos pela 
guerra. Essa idéia foi consolidada na Convenção 88 da OI T, 
da qual o Brasil é um dos países signatários. 

Dentro do arranjo social estabelecido naquela época, pros
perou a convicção de que os problemas do mundo do traba
lho deveriam ser preferencialmente tratados em organismos 
de caráter tripartite, nos quais as organizações de trabalha
dores e de empresários atuariam em conjunto com represen
tantes dos governos, de forma a se alcançar políticas negoci
adas (mas não necessariamente consensuais). Propunha-se, 
portanto, uma distinção entre o caráter público e o estrita
mente governamental das políticas, cabendo à fórmula 
tripartite papel democratizador importante para os agentes 
envolvidos, de acordo com o espírito da época. 

No Brasil - como de resto em quase todos os países do 
chamado Terceiro Mundo - as políticas voltadas ao mundo 

do trabalho e às políticas sociais, que incluem tripartismo, 
autonomia de representação, democracia, não prosperaram, 
devido ao paternalismo e o populismo que centralizaram no 
Estado todas as iniciativas, além dos regimes autoritários que 
nos sufocaram por décadas. Durante mais de 40 anos, ne
nhuma política pública foi gestada por iniciativa do Estado 
que se pudesse chamar de um sistema público de emprego. 

Somente em 1986, no período já da redemocratização do 
país, e na esteira do Plano Cruzado, implantou-se, de forma 
muito precária, o seguro-desemprego, muito embora sem os 
recursos para mantê-lo. Em 1988, a nova Constituição pas
sou a prever, de forma mais abrangente, a implantação de 
um sistema público de emprego nos moldes propugnados pela 
Convenção 88 da OIT, ou seja com mais de trinta anos de 
atraso. 

Sua regulamentação e implantação definitivas ocorreram 
somente em 1990, quando o Congresso aprovou a lei que 
instituiu o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Apenas 
a partir daí, com os recursos do PIS e do Pasep, ganharam 

"Nunca houve um monumento da cultura que não fosse também 
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força as políticas de seguro desemprego. de intermediação 
de mão de obra (Sine), de geração de renda e de qualificação 
profissional. bancadas com os recursos do FAf 

Participar ou não? 
No seio do movimento sindical vem sendo tra,ada uma 

discussão sobre a utilização ou não dos recursos do FJ\T pela 
CUT. Esta é uma falsa polêmica. pois considero que a pcr
guma a �cr debatida e respondida é: O sindicalismo cutista 
tem ou não papel na discussão, elaboração e execução de 
uma proposta dos trabalhadores para o sistema público de 
emprego? 

Como vimos anteriormente, o f'AT não é 
somente composto dos recursos para a qualifi-

que na educação dos trabalhadores não atuaríamos da mes
ma forma. combinando a atuação com a luta na busca de 
políticas públicas sintonizadas com os nossos objetivos estra
tégicos de classe? 

/\inda é importante ressaltar que já estamos a cinco anos 
firmando convênios com recursos do FAT e nem por isso 
dei,amos de protestar e ser contra as medidas que julgamos 
lesivas a classe trabalhadora. Em 99. realizamos a passeata 
dos cem mil a Brasília; mais recentemente. a CUT foi a úni
ca central comrária ao acordo do FGTS. Nos dois momen
tos. eram negociados simultaneamente os convênios para a 
c,ccução do "Plano Nacional de Qualificação Profissional". 

PapeldaCUT 

Além do exposto, a CUT tem sido, ao 
cação profissional e sua origem é de encargos 
na� folhas de pagamento dos trabalhadores da 
iniciativa privada e da área publica. sendo que, 
em dezembro de 2000, eles somavam R$ 52 
bilhões. Tendo cm vista esta origem. cabe ou 
não um papel preponderante na sua gestão e 
utilinção pelos sindicatos cutistas? Em conse
qüência disso. outro questionamento: De\·cmos 
dcixaro monopólio do uso destes recursos com 
os patrões.\ ia ··Sistema S"? 

a 

Há cinco anos 

CUT firma 

longo de sua história, um dos principais agen
tes na luta pela democratização do Estado 
brasileiro, conquistando espaços e auferindo 
controle social para inúmeras políticas, de 
tal forma que não pode se eximir de ocupar 
esses espaços mesmo quando nos apresen
tarem a necessidade de ser executor. Essa 
participação, é claro, deve e está sendo fei
ta a partir dos interesses dos trabalhadores. 
Portanto, a pergunta deve ser mudada para: 

convênios com 

recursos do FAT 

Se é verdadeiro o compromisso classista 
de nossa cemral. temos como conseqüência 
natural de cumprir o papel de agentes ativos 
nestes espaços, tanto na construção como na 
gestão das políticas públicas. l:.ssa participa-

e nem por isso 

ela deixo u de 

protestar e ser 

contra as medi

das lesivas aos 

trabalhadores 

FAT. como participar? 
A CUT, com base nas resoluções apro

vadas em plenárias e congressos, deve par
ticipar, de forma direta, do Codefat; através 
das CUT's estaduais, participar das comis
sões estaduais; e, via sindicatos, participar ção deve ser de forma autônoma e indepen-

dente e tendo claro a condição de estarmos atuando como 
proponentes de políticas e não de substitutos do Estado. É 
somente com esse entendimento que vamos exercer o pre
ponderante papel de controle 
social das políticas estatais. 

É. portanto, legítimo o uso 
dos recursos do FAT. que são 
dos trabalhadores e são 
gestados de forma tripartite. 
Essa utilização deve estar sem
pre ligad'l a projetos que se 
constituam em laboratórios e sir
vam de referências para os mais 
diversos níveis administrativos. 
Projetos que sejam baseados 
em uma concepção 
metodológica que busque for
mar cidadãos críticos e 
participativos. 

Outro questionamento muito freqüente é: A CUT pode 
ser cooptada. de forma a ficar somente fazendo a qualifica
ção e não atuar nas lutas? A estes devemos lembrar que 
quando atuamos nos conselhos de meio ambiente, por exem
plo, ao mesmo tempo devemos e podemos desenvolver ex
periências próprias de política ambiental. Assim como quan
do atuamos nos conselhos de saúde, devemos e podemos 
atuar em experiências nas áreas de saúde do trabalho. Por-

das comissões municipais de trabalho e emprego. Essa parti-
cipação deve ser orientada por princípios de defesa da 
pluralidade social na construção das políticas públicas, com 

ações que intensifiquem a 
mobi I ização. Ela deve articular 
a qualificação profissional com 
lutas gerais por políticas públi
cas. atuando sempre de forma 
integrada com os demais seto
res da sociedade civil - ressal
tando a luta pela geração de 
emprego e renda, de forma a 
denunciar as políticas 
neoliberais como causadoras da 
crise que amplia o desemprego 
no país. 

Devemos, portanto, conce
ber a participação da CUT no 
Codefat e realizar ações que 

impliquem em usar os recursos do FAT a partir do compro
misso de ter esse tema sendo permanentemente debatido nos 
fóruns da central, levando em conta os diferentes momentos 
vividos pela sociedade e as relações dessa com o Estado. 

Altemir Antonio Tortelli é secretário nacional deformação da 

CUT e illlegrante Articulação Sindical 

"Nunca houve um monumento da cultura que não fosse também 
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Quatro questões centrais sobre 

os recursos do FAT 
Jorg� Martim 

É dentro da perspectiva estratégica da CUT, da defesa do socialismo, que a discussão do FAT ganha densidade 

A polêmica em torno do uso do dinheiro do FAT tem 
ocupado muitas páginas, dentro da CUT, nos últimos anos. 
Isto se explica pela importância que o assunto adquire na 
central. A discussão implica em clarear qual 

pulsória. É dinheiro gerado pelos trabalhadores, que vem des
contado sobre o valor total da folha de pagamento e que é 
usado como bem o patronato quer. São recursos públicos com 

gestão privada. 
tipo de educação queremos, o que está direta
mente ligado ao tipo de sociedade que a CUT 
propõe. 

O sindicato 
Enquanto isso, no mesmo ano, o governo repas

sou à CUT, do FAT, R$ 35 milhões. O total de recur
sos deste fundo para a fonnação profissional foi de 
pouco mais de R$ 300 milhões. E estes foram dividi
dos entre empresários e quatro centrais, das quais 
três estão levando a mesma política neoliberal dos 
patrões. 

O referencial, na CUT, é o capitulo dois de 
seus estatutos, onde se reafüma o seu compro
misso com "o engajamento no processo de trans
formação da sociedade brasileira em direção à 
democracia e ao socialismo". É dentro desta pers
pectiva estratégica que a discussão em tomo do 
FAT ganha densidade. 

não pode ficar 

dependente dos 

recursos deste 

fundo, que hoje 

são liberados Esta é uma disputa central para a CUT fazer, 
ao mesmo tempo em que trabalha com os recur
sos do FAT. É claro que essa contestação vai in
dispor profundamente governo e patrões contra a 
central que ouse abrir a boca sobre o império do 

Para a CUT, poderíamos resumir a quatro 
as questões centrais sobre o FAT. Duas relaci
onadas diretamente à visão estratégica da edu
cação que queremos para os trabalhadores. E 
duas que dizem respeito à prática e à política 
sindical que a central se propõe. 

pelo gover no, 

sob o risco de 

virar refém do 

Ministério do 

Trabalho 

"Sistema S". 

Fortalecer o ensino público 

Disputar a hegemonia 
Tradicionalmente, nos meios sindicais e na sociedade, a 

formação profissional dos trabalhadores foi vista como coi
sa do Scnai, Senac, Sesc, Sesi e Senar. Estes eram vistos 
como se fossem escolas oficiais, neutras. Poucas eram as 
pessoas que levantavam a questão que os fundos de tudo 
isto, que passou a ser conhecido como o '·Sistema s··, eram 
públicos, porém geridos por mãos privadas. 

Os empresários, desde a criação destes fundos, apropri
aram-se para si destes enormes recursos. Assim, a forn1a
ção dos trabalhadores era dada, tranqüilamente, por eles. É 
óbvio que de acordo com seus interesses econômicos e dentro 
da sua visão ideológica - naturalmente oposta aos interesses 
dos trabalhadores. 

No começo dos anos 90, aumentaram as vozes contra 
esta distorção. A CUT denunciou esta apropriação indébita. 
Mas hoje o movimento sindical abriu mão de fazer esta dis
puta central com relação à educação dos trabalhadores. Uma 
educação para os trabalhadores pensada, feita e gerida pe
los trabalhadores. Não uma educação/adestramento pensa
da, administrada e controlada pelos empresários. 

I lojc a CUT não faz mais esta disputa de hegemonia 
com o campo patronal. Parece quase que se contenta com 
as migalhas que o governo repassa do FAT. Ela não contes
ta o direito do "Sistema S" de continuar a ser dona de um 
dinheiro que deveria ser administrado, no mínimo, meio a 
meio com os trabalhadores. 

Para se ter uma idéia do volume destes fundos, em 2000, 
o "Sistema S" arrecadou seis bilhões de reais, de fonna com-

O projeto de sociedade que a CUT aponta im-
plica no ensino público e de qualidade para todo 

mundo. A defesa deste tipo de escola não é urna opção secun
dária na visão estratégica da central. Estabelecer projetos fora 
da escola pública é uma forma de esvaziar a perspectiva do 
ensino público e defender um projeto que vai no caminho da 
privatização. Fortalece o projeto neoliberal de esvaziar tudo o 
que é público e de propor políticas alternativas privadas e medi
das compensatórias. 

Neste sentido, a CUT precisa retomar e reafirmar o 
posicionamento que ela tinha até 94. Reafirmar a defesa in
transigente das escolas técnicas e universidades públicas. 
Batalhar para que o gerenciamento de todos os recursos pú
blicos seja de responsabilidade pública e social da sociedade. 
E isto não só no que diz respeito aos recursos, mas também à 
metodologia e aos programas. Só assím será possível atender 
às necessidades da maioria da população. 

Ao disputar verbas do FAT é preciso ter presente este de
safio de canalizar estas \'erbas para a criação de estruturas 
públicas para o ensino dos trabalhadores. Há algumas experi
ências neste sentido que merecem ser estudadas, ampliadas e 
multiplicadas. 

Combater a chantagem 
O problema, nas discussões dentro da CUT sobre o dinhei

ro do FAT, não pode ser reduzido ao dilema: usa ou não usa? 
O centro da questão é como exigir o fim da intermediação do 
governo, que hoje arrisca de levar a CUT a uma situação de 
chantagem não explicita. 

O dinheiro do FAT vem dos trabalhadores e como tal deve 
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ser um direito e,clusi\'O de ser utilizado por eles. Sua origem 
é do PIS,PASLP e dos famosos 20% do velho imposto sindi
cal. Ou seja. dinheiro que tem dono e não há razão algu111a de 
um padrinho que I ibere o que já deveria estar li, re. 

I loJe está cm curso uma inversão de , ai ores. 1 Ioje quem 
gerencia e quem distribui os recursos do FAT é o governo. A 
Cai,a I conôm1ca recolhe o fundo e quem libera o dinheiro e 
o go, crno. f é ôb, io que o fa1 conforme seus únicos e e:xclu
sinb interesses. ou melhor, da classe que ele representa. L
ób\iO que qualquer entidade que tenha mais de 50% do seu
orça111ento , indo de recursos que estão nas mãos do go,er
no. e liberados por ele. fica facilmente vulnerável a uma chan
tagem. não declarada. mas real.

Distância do Governo 
l 111 dos pilares da ideologia de todos os governos

neoliberais é repetir. de mil maneiras. que o problema do de
semprego é culpa dos trabalhadores. De f HC a \ltalan, pas
sando por todas as variantes de Sena1 a Senac, o coro é unã-
11i111e. O trabalhador é o culpado por seu desemprego. btude 
que esta praga acaba. Todos os meios de comunicação, no 
nosso país. não se cansam de realirmar isto diariamente. 
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Nas nossas atividades fonnativas devemos tomar o máxi
mo de distância desta visão genuinamente neoliberal Nossa 
ênfase é no combate à política do governo que. 
deliberadamente. cria e precisa do desemprego para impor a 
fle:xibilização dos direitos e precisa do enfraquecimento dos 
sindicatos. 

Outro fator capaz de gerar uma grande confusão na ca
beça dos trabalhadores e a prática, hoje na moda, de associar 
cada \'ez mais nossas atividades ao governo. Cada foolder 
ou cartaz cm que o símbolo da CUT esteja ao lado do logotipo 
do Ministcrio do Trabalho toma mais dificil reafirmar nossa 
independência e nossa contradição total e absoluta com o 
projeto deste governo. Como combater sua política e estar 
fatcndo tantas atividades juntas? 

I stas são algumas das principais questões que CUT deve 
enfrentar e resolver sobre a formação profissional. 

Jorge luiI \f11rti11� é membro da e.wc11111·a nacumal da CL'T e 

da rnordenaçcio da Alterna/il"O Sindical Socialtsta (ASS) 

Do mecânico ao programável, o programa da 

produção e o programa da revolução 
llerm· lrmeiro• 

A desmecanização do homem 

e a desumanização da máquina 

A produção repetitiva é composta por um conjunto de 
saberes-fazer. f odo saber fazer pode ser transformado num 
programa de computador, como demonstra o Scrgio Bacchi 
no scu artigo A 111áq11i11a cli!f.ilal prof{ramável 

( \ máquina digital programável, o computador) pode co
mandar a realização de qualquer conjunto de ações que seJa 
redtlli,el a um fluxograma. Na Figura I elaboramos o fluxo
grama que representa as ações necessárias para cruzar uma 
rua. Como vemos, não há nada de criati\o na tra,essia de uma 
rua, porém. uma obra de arte, um invento técnico, urna des
coberta científica. uma obra artesanal ou qualquer ação que 
cnvol\'a criati, idade do sujeito. é impossi\'cl de se reduzir a um 
íluxograma, pelo simples fato de que as ações envolvidas não 
são previsíveis, nem em sua ordem, nem em sua qualidade, e 
pçr ,czes, nem cm seus objetivos. Portanto, é redutí\'el a um 
íluXO!,.'Tama todo conjunto de ações prc,iamente conhecido. 
Dito de outra forma: Tudo aquilo que fazemos como repetição, 
de agora em diante, podemos confiar a um autômato. 

Evidentemente nos dias que correm ainda não estamos cm 
condições de automatizar absolutamente todos os trabalhos 
possíveis de serem automatizados, mas isto é por simples ra
zões técnicas, que podem ser superadas em pouco tempo, bas
taria canalizar trabalho criativo na busca das soluções técni-

cas, que hoje estão empenhadas 
na busca de soluções para aqui
lo que produza mais-valia e não 
daquilo que alivie o homem de 
sua carga laboral. 

Como é fácil de se entender, 
para que uma máquina automá
tica seja bastante produtiva, ela 
deve estar inserida num proces
so produtivo que se repita nos 
mínimos detalhes. Para tanto, é 
desejável que todos os 
parâmetros de cada objeto e 
ação envolvidos no processo te
nham sempre a mesma medida. 
Assim, no início da era da 
Automação Industrial fê-sc me
dições dos parâmetros de dife
rentes processos e adotou-se 
medidas padrão para esses pro- F•s••• 1 Flu,:;"',:. da ........ de, 

cessos. A isto deram o nome de 
qualidade total ou outro dos 
apelidos que na época foram inventados pelos propagandistas 
do grande capital em seu objetivo de empolgar a opinião públi
ca, sem contar-lhe, de fato, o que estava por trás de tudo aqui-
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lo. De fato instituiu-se a nom1a 9.000 que padronizou medidas 
e tolerâncias para uma série enorme de processos industriais. 
Tudo passou a ser medido com tolerâncias bem determinadas 
para que os autômatos pudessem atuar sem problemas. 
(Bacchi. Sergio - A máquina digital programável**)

O computador não transfere inteligência e pensamento 
para aquele que o manipula - coisa, aliás, que não faz e ja
mais fará. O que transfere é o elemento mecânico e repetitivo 
da atividade intelectual para a máquina, liberando a nossa 
mente para que ela exerça a sua atividade mais humana: o 
saber pensar. Ele propicia o desenvolvimento da racionalidade 
humana ao libera-la das inúmeras e exaustivas operações 
algorítmicas repetitivas e mecânicas necessárias para a pro
dução. Assumindo o que antes era trabalho abstrato, abre 
espaço para o trabalho útil de criar, imaginar, fantasiar, 
problematizar. Para os humanos fica a tarefa de definir quais 
são os problemas que devem ser respondidos (e como de
vem ser respondidos). Ao computador cabe acionar todos os 
algoritmos, inclusive aqueles que criarmos na problematização, 
para nos fornecer os resultados. Enfim, ele propicia a retira
da definitiva da máquina humana das relações entre os ho
mens, o fim da divisão da humanidade em classes e as condi
ções materiais do encontro do homem consigo próprio. 

A máquina programável é a expansão da máquina fer
ramenta que se potencializa para substituir todas as máqui
nas humanas em todas as tarefas repetitivas e mecânicas, 
manuais ou intelectuais. São máquinas passíveis de recebe
rem todo o saber fa=er que o homem criou ao longo de sua 
história. Com o computador e com a micro eletrônica digital 
o corpo não orgânico humano é capaz de absorver todo e
qualquer saber fazer, todo programa que antes só existia em
nossa mente, todo plano de ação produtivo e realizar todos os
movimentos repetitivos dos membros humanos.

Com a criação da máquina programável o último ele
mento da máquina humana, o órgão de comando, se exterioriza 
do corpo orgânico na forma de equipamento extra-corpóreo 
e o movimento tecnológico - a transferência do saber fazer 
do homem para a máquina - atinge sua máxima intensidade. 
A espécie humana está em condições objetivas de se eman
cipar definitivamente do mecanismo. 

A objetivação do órgão de comando é uma transfonna
ção qualitativamente diferenciada das outras exteriorizações 
da máquina humana. Com o computador a máquina ferramen
ta se transforma em máquina programável, um mecanismo que 
atua acompanhado, cm cada detalhe do seu movimento, por 
um cérebro eletrônico que vigia, controla, calcula, projeta, de
senha, administra e dirige. Com a exteriorização do órgão de 
comando a máquina ultrapassa a última fronteira que separa 
atividade humana mecânica da atividade simplesmente mecâ
nica. Todas as tarefas produtivas repetitivas atribuídas à má
quina humana no processo industrial podem ser transferidas 
para a máquina programável. Não há mais limite para a trans
ferência de todo saber fazer do corpo orgânico para o corpo 
não orgânico; não há mais limite para a substituição da máqui
na humana pela máquina programável. Todas as dificuldades 
que surgirem serão transitórias pois o princípio da automação 
extra-corpórea para toda a produção repetitiva está criado. 

Vivemos este período de transição onde, de um lado, o 
conjunto das relações humanas está articulado em torno da 
máquina humana (produção mecanizada), a base do modo de 
produção capitalista) e, de outro lado, o conjunto da produção 
material tende para se articular em torno da máquina 
programável (produção programável). As máquinas humana 
e programável são contrários que se repelem. Em toda a his
tória do trabalho humano os aspectos extra-corpóreos e 
corpóreos da máquina se combinavam necessariamente. Já 
o momento atual se caracteriza pelo antagonismo que se aguça
e se generaliza: onde existe máquina programável não pode
existir máquina humana e vice-versa. A crise que vivemos é
a plenitude desta contradição, o momento em que o Capital
enquanto contradição em processo se transforma num anta
gonista à sobrevivência humana. A sociedade capitalista tem
como condição de existência a produção mecânica das má
quinas humanas. Mas o trabalho humano criou as suas subs
titutas, as máquinas programáveis. Por inércia e alienação
continuamos praticando o capitalismo que não tem mais ra
zão de existir, produzindo para um mercado que não existe
mais. Somos peças de uma máquina que não mais existe.

Da produção mecanizada para a programável 

A humanidade só levanta os problemas que é capa= 

de resolver e assim, numa ohsen·ação atenta, descobrir

se-á que o próprio problema só surgiu quando as condi

ções materiais para o resolver já existiam ou estavam, 

pelos, em vias de aparecer(Marx, Karl - Prefácio à con

tribuição para a crítica da economia política) . O desen
volvimento da humanidade não produz problemas sem, para
lelamente, produzir suas soluções. Problemas e soluções for
mam sempre pares ordenados de tal forma que o primeiro 
nunca surge sem o seu segundo. Em sua dualidade de clas
ses o trabalho humano produziu, nas condições de escravi
dão, a arma da sua emancipação. Por dominar o movimento 
produtivo, o Capital apropriou-se da máquina programável 
como arma de opressão, utilizando-a para intensificar a ex
ploração da força de trabalho. Como é de sua natureza me
cânica, o Capital escravizou esta criação libertária. Mas não 
pode esconder a convivência lado a lado do problema - o 
Capital com sua crise permanente e destruidora - com a so
lução - a coletivização da máquina programável. Só a socia
lização dos meios de produção e da ciência. da arte c da 
cultura, só a apreensão coletiva e geral dos processos 
conceituais e da nova base tecnológica capacitarão a huma
nidade para criar os novos nexos transformadores da máqui
na programável de instrumento de destruição, desemprego e 
desagregação social, em instrumento de emancipação e re
construção do homem. 

A civilização humana se originou numa ruptura da co
munidade cm que uma de suas partes transformou a outra 
em máquina. As necessidades de sobrevivência obrigaram a 
que o homem descobrisse em seu próprio corpo a máquina 
necessária para o cumprimento das tarefas produtivas 
repetitivas necessárias à vida. As transformações tecnológicas 
da informática, robótica e automação criaram as condições 
para a unificação da comunidade. O humano não vem mais 
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mascarado ou de máquina ou de senhor e pode voltar a ser o 
centro articulador do trabalho. Todas as ciências. artes e cul
turas. estão liberadas para realizar o seu objetivo maior: o 
autoconhecimento do homem pelo homem. Einstein nos ex
plica que pensar não é lembrar de algo guardado na memó
ria: também não é formar seqüências isoladas. O pensamen
to acontece exatamente quando elaboramos figuras ou ima
gens que unem seqüências ·'que por si mesmas não se relaci
onam entre si. Esse elemento vem a ser um instrumento. um 
conceito .. (Notas autobiográficas - Einstein). É nesta ati, ida
de de criação que se radica e se realiza a nossa humanidade. 
Com a máquina programável o trabalho humano está poten
cialmente liberado do pensar ncio pensando. Mas vivemos 
no interior do mecanismo capitalista que trava esta liberta
ção. É aí que encontramos a questão central da estratégia 
re\"Olucionária: Como nos I ivrarmos. definitivamente. do Ca
pital que é o mecanismo mais desenvolvido que a espécie 
criou para gerir máquinas humanas? 

A produção repetitiva é a base para a realização da pro
dução criativa: 

Produção criativa 

Produção repetitiva 
O corpo orgânico na produção criativa produz trabalho útil. 

O trabalho útil gera planos de ação- nexos e correspondênci
as (conceitos). Os planos de ação geram a cultura. a arte e a 
ciência. E estes geram a racionalidade. a humanidade.

Prrnlus;,io 
Criath·a 

o.i!mlho
ulit

l.11ltur,1, 

arte e ciênt· i;1 

+
('l"Jl<) 
n,-g�ntco 

plnnos 
de açúo 

O corpo orgânico na produção repetitiva produz trabalho 
abstrato. O trabalho abstrato gera valor. Valor gera merca
do. O mercado geral o Capital. 

Protlu\fio + ,:o'l"'
Rc1�1i1iva orgânico 

Produção criativa 

!\ão pensar 

Produção repetitiva

A máquina huma
na é a dominação do 
mecanismo sobre a 
razão. Ela aguça a 
contradição entre as 
produções criativa e 
repetitiva ao exigir do 
corpo orgânico o pen
samento mecânico -
o não pensar - que
é o elemento funda-

mental da produção criati
va, do trabalho útil. 

Com a máquina 
programável o trabalho hu
mano pode retirar o corpo 
orgânico da produção 
repetitiva. E esta deixa de 
gerar o não pensar, 1 iberan
do e potencializando a pro
dução criativa. 

l'roduçüo "' 1,1t,va 

Sal. ·r 1ic11sar 

Produção mecanizada má.qum.i progrnm:lvcl l'rodu4auo programav1:1 

Força de lrJbalho progmma 
Trrin,ponc mecânico tran\i ·ão mJqumn progr..imávcl 
1\Uqu1nJ fi:rrJnlCnta 

A máquina programável possibilita a transição das forças 
produtivas da produção mecanizada - máquina ferramenta 

+ força de trabalho+ transporte mecânico - para a produ
ção programável - programa+ máquina programável.

Copito! reprodução ampliada Mais <:upitul 
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O Capital é um modo de produção que o trabalho humano 
inventou para se movimentar com máquinas humanas en
quanto estas eram necessárias. É impossível que ele reali7e 
esta transição pois 
enquanto meca
nismo só se movi
menta na sua lógi
ca: de capital (tra
balho abstrato 
concentrado) para 
mais capital (mais 
trabalho abstrato). 

E n q u a n t o  
modo de produção 
dominante, o Ca
pital não só é inca
paz de efetuar esta 
transição como, 

Cupt1al 

VmJu ãn mccs:mlt.ad:11 
Força de t�b.alho 
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mais ainda, se transforma no seu contrário, no seu principal 
obstáculo. Com a criação da máquina programável o Capital 
passou de impulsionador do 
desenvolvimento das forças 
produtivas para seu freio. 

O capital é produto da pro
dução repetitiva feita com 
corpo orgânico. Com a má
quina programável ele inver
te o seu sentido. tornando-se 
produtor de mercado, valor, 

Produç.10 criilll\ a 

Saber Não 

Pensar pensaf 

trabalho abstrato e, finalmente, de produção repetitiva com 
corpo orgânico. 

Transforma-se em entrave para a produção criativa, para 
o descnvoh imcnto das forças produtivas, para a emancipa-

� �"1 , ..... - 1
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ção humana do mecanismo abrindo um combate aberto con
tra o saber pensar e a racionalidade. 

Senhor da máquina programável, o capital confronta-se 
com o trabalho e a razão humanos e torna-se em agente puro 
e simples da barbárie. 

A fronteira da liberdade: entre 

a barbárie e a humanização 
A máquina programá,·cl foi criada no contexto da máqui

na humana. Os nexos que dirigem a sua aplicação, o seu uso. 
são mecânicos e classistas. Os milênios de civilização 
mecani1.adora escravizaram 
as nossas idéias ao meca
nismo social, tornando
nos, a todos, peças frag
mentadas, alienadas, 
coisificadas do grande 
autômato produtivo. É 
com estas idéias que 
buscamos tratar e usar 
uma máquina cuja dinâ
mica é oposta ao do me
canismo humano. Tenta
mos nos encaixar novamen- te no me
canismo que nos expulsa, nos repele porque é da sua nature
za ser exterior ao nosso corpo orgânico. Vivemos este mo
mento contraditório em que buscamos inutilmente voltar a 
ser máquinas, em que procuramos uma nova forma de ser 
peça do autômato, em que tentamos em vão uma nova fun-

ção do nosso corpo dentro do mecanismo social. Como cria
mos uma máquina maravilhosamente externa ao nosso cor
po, como completamos a nossa criação de uma máquina ob
jetiva ela não nos permite mais este encaixe mecânico. No 
máximo isto só acontece onde a máquina programável ainda 
não penetrou. É uma questão de tempo e de luta da emanci
pação do trabalho que o seu ciclo se complete e ela substitua 
todas as tarefas produtivas repetitivas que o corpo humano 
ainda teima cm realizar. 

Aplicamos o novo utilizando o velho plano ação mecâ
nico: os movimentos dos trabalhadores levanta como palavra 
de ordem a luta por emprego e renda, surgem teorias sobre 
mercado interno, mercado justo, economia solidária. É nesta 
contradição que reside todos os nossos sofrimentos atuais, 
toda a crise de desemprego, de destruição dos serviços soci
ais - educação, saúde, direitos trabalhistas, etc. Enquanto não 
nos livrarmos da velha concepção de usar o corpo humano 
como máquina. de dividir a sociedade em classes, de conce
ber as relações humanas como um processo mecânico, esta 
contradição irá se aprofundando atingindo graus cada vez 
mais insuportáveis até que seja alcançado um patamar onde 
ou criamos a nova vida emancipada do mecanismo ou mer
gulhamos na barbárie gerada não pela máquina que criamos 
para nos I ibertar, mas pela idéia de escravização humana que 
relutamos em jogar no lixo da história. 

Estamos navegando na fronteira entre a barbárie e a 
liberdade. Um fio tênue e transparente separa a nossa condi
ção de escravo das máquinas da de seu senhor. A máquina 
programável é o maquinismo domado, domesticado pelo traba
lho humano. Com ela domaremos a produção repetitiva, crian
do novos nexos que permitam a sua utilização plena e 
libertadora. A história das forças produtivas mostra que o ho
mem cria um novo equipamento, um novo meio de trabalho 
que vai muito além das velhas idéias e nexos em que foi gera
do. A partir daí abre-se todo um novo ciclo de desenvolvimen
to que se dá fundamentalmente na criação dos novos nexos 
que crie novos usos e funções, que esgote todas as 
potencialidades abertas com o novo equipamento. O cérebro, 
o coração e as mãos, apesar de fazerem parte do mesmo cor
po, não se movimentam no mesmo ritmo. intensidade e dire
ção. O que as mãos realizam sob o impulso do coração intuiti
vo muitas vezes leva muito tempo para chegar na nossa idéia.

A resistência do Capital 

A dança dos contrários é desconceriante e dissimuladora. 
O novo para se estabelecer precisa se apresentar vestido do 
,clho para se tornar compreensível e ser aceito sem grandes 
traumas. Já o velho. na sua luta para permanecer cm cena. 
precisa se apresentar sempre como moderno. como a última 
palavra e a grande novidade. 

Em nosso movimento de criação defrontamo-nos com 
o inesperado: a máquina programável que nos libera da es
cravidão mecânica. A primeira reação à perplexidade é a de
insistir no velho esquema da máquina humana vestindo-o com
a fantasia da modernidade.

É moderno atuar com a qualidade total que é a máxima 
escravização do homem ao mecanismo; é moderno liquidar 
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com todas as conquistas sociais dos trabalhadores que passam a 
serem vistas como custo Brasil; o desemprego é moderno pois 
toma o salário. o preço da força de trabalho, da máquina huma
na. o mais barato possível; é moderno o fim de todas as garanti
as do trabalho pois só as máquinas humanas mais competentes 
devem se estabelecer: é moderno os trabalhadores gestionarem 

as fábricas 
sucateadas e fali
das; é moderno 
gerenciar sucata. 

É moderno 
reviver o escambo, 
a troca de bote
quim, o mercado 
de marreteiros; é 
moderno transfor
mar solidariedade 
em mercadoria 
(mercado solidário, 

economia solidária. comrpção solidária, etc): é moderno se su
jeitar a todas exigências das grandes corporações mundiais 
detentoras exclusivas da tecnologia de ponta e, portanto, se
nhoras onipotentes dos rumos da humanidade. Enfim é moder
no que a escravização do homem ao mecanismo na sua forma 
mais bárbara, mais retrógrada, mais aguda, se estabeleça como 
plano de ação para toda a humanidade; é moderno que o robô 
que caminha em marte guiado da terra se combine com o tra
balho aniquilador das crianças carvoeiras e dos catadores de 
papel e de lata. É moderno que a periferia capitalista seja 
destruída, que as suas grandes cidades se tomem aterros sani
tários de máquinas humanas sucateadas. 

Enquanto isto o único novo possível e compatível com a 
máquina programável -a emancipação do homem da escravi
dão mecânica, o fim da sociedade de classes-é ridicularizado 
como idéia velha e superada. 

Documento- Secretaria Nacional do Grito dos Excluídos 

A utilização da máquina programável apenas está se ini
ciando. E este tímido começo já provocou tanta angústia, tanto 
tom1ento! A mente continua com as velhas idéias da escravidão 
mas o coração já pressente que um mundo novo está prestes a 
se abrir para a espécie. Existe um enom1e espaço vazio entre a 
criação da máquina programável e a sua utilização plena para a 
libertação humana. E a nossa principal tarefa é preencher este 
espaço com novos nexos emancipadores que retire definitiva
mente o homem do maquinismo, que supere definitivamente a 
sociedade de classes, que ocupe todos os movimentos repetitivos 
da produção com a máquina programável e que nos libere, en
quanto senhores coletivos das máquinas, para a nossa tarefa 
superior de criar cultura, ciência e arte. 

O Capital é incapaz de conduzir a humanidade da produção 
mecânica para a programável. Ele é um mecanismo e como tal 
só integra a máquina humana na produção se for para se repro
duzir de forma ampliada: submetendo o proletariado e amplian
do o mercado. Mercado e submissão proletária combinados com 
a máquina programável resultam em sucateamento humano e 
destruição da vida. Esta é uma limitação concreta, histórica e 
inevitável que ninguém, nem o Fernando Henrique e seus geninhos 
tecnocratas, podem superar. Só a comunidade emancipada do 
mercado pode conduzir a humanidade da produção mecânica 
para a programável. Comunidade emancipada do mercado, nas 
atuais condições históricas, é comunismo científico. E o comu
nismo científico é o movimento de revolta do proletariado movi
do pela consciência de classe. Só a revolução proletária poderá 
emancipar o trabalho humano das travas do capital e dotar a 
humanidade da produção programável. 

Seio Paulo, março de 2001 

* Henry Armeiro é colaborador da Revista Brasil Revolucionário

** Cf. Automação e o Universo do Trabalho Humano (RBR nª 28)
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A semente já brotou 
O Grito dos Excluídos comemora o êxito das manifesta

ções que aconteceram em mais de 2mil localidades.Os da
dos que chegaram até o momento na secretaria, (capitais e 
algumas cidades) indicam o envolvimento de mais de 300 
mil pessoas. 

Na semana da pátria a população esteve presente nas 
ruas expressando desejos, sonhos, utopias, esperanças e tam
bém protestando contra a situação de dependência que se 
encontra o Brasil. 

Na cidade de Belém, o bloco dos excluídos, cerca de 5 
mil participantes, apresentaram uma cobra gigante com a cara 
do senador Jader Barbalho. Em Brasília, houve a lavagem da 
rampa do planalto, no sentido de limpar a corrupção do país. 

Na capital paulista, no monumento do lpiranga, houve par
ticipação de cerca de 4 mil pessoas com a presença da igreja 
metodista, presbiteriana ... e na cidade de Aparecida cerca 
de 100 mil pessoas participaram do Grito dos Excluídos e da 

Romaria dos Trabalhadores. 
Em Vitória (ES) cerca de 8mil pessoas foram à caminha

da do Grito onde cerca de mil manifestantes desfilaram ves
tidas com batas pretas em luto a política da exclusão, com a 
frase "dívida interna =morte social". Enquanto cantavam o 
hino nacional, foram distribuídas 3500 mudas de árvores. 

Já em Fortaleza mais de 20 mil pessoas estiveram na 
Praça José de Alencar, Participando da Caravana" O Nor
deste Quer Dignidade". 

Em Cuiabá e Várzea Grande mais de 3.500 pessoas par
ticiparam das manifestações. Lá o evento contou com a par
ticipação de representantes sindicais, entidades, igrejas e par
lamentares. Cerca de 70 mudas de pau Brasil foram distribu
ídas nas proximidades da Lagoa - no centro de João Pessoa; 
que teve uma média de 4mil pessoas acompanhando a pro
gramação. 

Na capital gaúcha, houve a participação de 5mil pessoas, 

"Nunca houve um monumento da cultura que não fosse também 
um monumento da barbárie". Walter Benjamin



e no final do ato, o canto do hino nacional foi acompanhado 
especialmente em braile por portadores de deficiência visual 
e auditiva. Na cidade de Maceió 2.500 pessoas participaram 
da confecção de uma bandeira brasileira com sementes e a 
seguir um desfile organizado em duas alas : ·'o Brasil que 
temos e o Brasil que queremos". 

No grito deste ano em Ji Paraná(RO). mais de 100 escolas 
municipais trabalharam o lema do grito e mais de 2mil pessoas 
participaram do desfile oficial no bloco dos excluídos. 

Em Montes Claros (MG). o Grito contou com a presença 
de 5 mil pessoas, envolvendo as escolas particulares. Uma 
semente foi plantada e quando nascer, será feita uma cele
bração do Grito com uma comunidade adotando-a. 

Campo Grande (MS) foram 3mil os participantes. distribu
ídos em blocos temáticos: desemprego. apagão, indígenas. Em 
Curitiba em tomo de 2mil pessoas fi,:eram uma caminhada até 
a ocupação Pantanal e no final houve a distribuição de semen
tes e frutas. No município de Alcântara/ Rio de Janeiro. 250 
pessoas participaram de uma celebração marcada pela chuva 
de sementes e manifestações culturais com a apresentação de 

teatros, músicas, poesias e depoimentos sobre a exclusão. 
Em Aparecida, um dos momentos fortes foi a simbologia das 

sementes. No mapa da América Latina. 12 crianças do MST 
plantavam sementes de milho e feijão, enquanto representantes 
dos movimentos sociais colocavam suas principais reivindica
ções e propostas como: Semente do Movimento Permanente 
Contra o Desemprego: de uma nova lei de estrangeiros:da so
berania nacional contra a ALCA: dos direitos sociais; Semente 
da Reforma Agrária contra os transgênicos: da juventude 
enfocando o Trabalho e 1 ° emprego. 

A independência do Brasi I ainda está por vir e cabe aos 
setores excluídos transfomiar mais essa página da história. 

Os gritos dos excluídos não são palavras vazias, esté
reis. estereotipas. mas são sonhos e realidades que reíletcm 
uma busca sem cessar de dignidade humana. São expressão 
de, ida. esperança dos que crêem que é possível construir 
uma pátria e um mundo diferentes onde a vida esteja cm 
primeiro lugar. 

Secretana 'wcianal do Gmo elos Excluídos 

A história do Grito dos Excluídos 
O primeiro Grito dos Excluídos foi realizado cm 7 de se

tembro de 1995 e teve como lema: "A Vida cm primeiro lu
gar". A iniciativa surgiu das Pastorais Sociais em 1994. cm 
vista da Campanha da Fraternidade. que apresentava o tema: 
··A fraternidade e os excluídos ... O Grito surgiu da intenção
de denunciar a exclusão, valo-
ri,:ar os sujeitos sociais. Este 
grito aconteceu cm mais de 170 
cidades e teve como símbolo 
uma panela vazia. 

A partir de 1996, o Grito 
passou a fazer parte do ·'Pro
jeto Rumo ao Novo Milênio", 
com a aprovação dos bispos do 
Brasil em assembléia da 
CNBB. Naquele ano, a Cam
panha da Fraternidade foi so
bre política e o lema do Grito: 
··Trabalho e Terra para viver".
As parcerias foram ampliadas
e o Movimento dos Trabalha
dores Rurais Sem Terra
(MST). a Central Única dos
Trabalhadores (CUT) e a Cen
tral de Movimentos Populares
(CMP) passaram a integrar a coordenação nacional. Foram
realizadas manifestações cm 300 cidades. O símbolo do Gri
to foi uma chave, estimulando à reflexão de que o trabalho é
a chave da questão social.

Em 1997, a Campanha da Fraternidade foi sobre os en
carcerados e o lema do Grito foi "Queremos justiça e digni
dade", atingindo cerca de 700 cidades. 

Em 1998, e ducação foi o tema da Campanha da 
Fraternidade. O Grito, com o lema: "Aqui é o meu país", 

seguiu ampliando as parcerias. com a Confederação Nacio
nal dos Trabalhadores em Educação, c as manifestações ocor
reram cm mais de 1000 cidades. O símbolo foi uma sacola 
vazia com os dizeres: ··A ordem é ninguém passar fome'". 

Em 1999. a organização coletiva do Grito dos Excluídos 
contou com a Confederação 
dos Trabalhadores na Agricul
tura (CONTAG) e o Movimen
to dos Pequenos Agricultores 
(MPA). O tema foi ··Brasil: um 
filho teu não foge à luta··. 

Em 2000. com o tema '"Pro
gresso e Vida Pátria sem Dívi
da$",junto com a realização do 
Plebiscito Nacional da Dívida 
Externa em todo Brasil reforça 
o fato de que, apesar das difi
culdades, nosso povo não tem
parado de lutar, busca conquis
tar a independência. dividira po
der e a riqueza e construir uma
Pátria livre. um Brasil com igual
dade e justiça social.

O Grito dos Excluídos 
de 2001 com o lema Por amor 

a essa Pátria Brasil, no contexto da economia globalizada. e 
da pressão dos organismos financeiros internacionais, enfoca 
a soberania e independência nacional. Frente à globalização 
da economia, o Grito propõe a globalização da solidariedade. 
no sentido de manter vivos e ativos os sonhos, esperanças e 
utopias. Também valoriza os tesouros da cultura popular, o 
protagonismo dos excluídos e incentiva a criatividade, bem 
como a construção de um projeto popular para o Brasil. 

11 Nunca houve um monumento da cultura que não fosse também 
um monumento da barbárie 11• Walter Benjamin 

Luta Operária nº 52 agosto de 2001 anoVI 

Organizar, unificar e centralizar a greve dos 

servidores rumo à greve geral por tempo 

indeterminado! 
O conjunto do funcionalismo público federal, após sete anos 

sem reajuste, começa a mobilizar-se em meio à fase terminal 
do governo FHC. Engrossandro as fileiras dessa greve nacio
nal, a grande maioria das universidades federais já se encon
tram paralisadas pelos servidores e pelos professores. Os ser
vidores federais estão mobilizados reivindicando: reposição das 
perdas salariais de 75, 48%, concurso público (não ao projeto 
de emprego público), incorporações das gratificações, defesa 
dos direitos sindicais, defesa dos aposentados etc. 

O governo FHC, ao deparar-se com a crescente greve 
nacional do funcionalismo público. tenta ainda algumas ma
nobras para ganhar a opinião pública contra a greve. O Su
premo Tribunal Federal. cumprindo o seu papel de capacho 
do governo federal, falsamente colocou-se favorável a um 
reajuste salarial dos servidores em 2002. sem estipular qual
quer índice de correção, deixando FI IC a vontade para lan
çar demagogicamente a proposta de incluir no orçamento do 
próximo ano uma previsão de reajuste de 3,5%, caso o Con
gresso Nacional aprove a manutenção da CPMF. 

Em detrimento dos reajustes ao funcionalismo, o governo 
continua pagando as dívidas interna e externa, além de ga
rantir benesses aos banqueiros. O governo FHC não faz nada 
mais do que seguir as ordens expressas do FMI para alcan
çar um superá fite primário e continuar recebendo novos em
préstimos em socorro contra os ataques especulativos que 
rondam o Brasil. 

Os inúmeros escândalos de corrupção da máquina estatal 
capitalista que colocou cm xeque o governo FHC, somada à 
crise da Argentina que se agiganta, forçam a necessidade de 
novos empréstimos para impedir um ataque especulativo, tor
nando o governo cada vez mais submisso aos ditames dos 
gabinetes de Washington e do Banco Mundial, resultando di
retamente na continuidade e ampliação dos ataques à classe 
trabalhadora, através dos arrochos salariais, cortes na saúde, 
cd ucação etc. 

Nesse contexto, o funcionalismo federal é uma das catego
rias mais violentamente atacadas pelo governo. Além de estar 
sem reajuste desde que FHC tomou posse, foram suprimidos 
mais de 50 direitos dos servidores públicos, entre eles, a que
bra da estabilidade, proibição de conversão de um terço de 
férias, congelamento do vale-alimentação e inúmeros ataques 
devastadores aos direitos conquistados anteriormente. 

Mesmo utilizando dos próprios índices oficiais da inflação 
referente a este período, a perda do poder aquisitivo dos ser
vidores já supera 60%! Se, por um lado, a guerra contra a 
classe trabalhadora se intensifica, por outro lado, basta uma 
faisca para despertar a intervenção dos trabalhadores na cri
se capitalista sob uma perspectiva independente. 

O fato da greve do funcionalismo das universidades tender 
a unificar outras categorias importantes, como a dos professo-

res e �ut�os setores do funcionalismo, indica uma grande
potencialidade de luta que ameaça despontar no seio da classe 
trabalhadora, uma vez constatada a falência das marchas a 
Brasília , das pressões parlamentares, das supostas greves gerais 
que não passaram de dias de luta simbólicos sem luta. 

Desse modo, é preciso relembrar os enfrentamentos do 
funcionalismo público na última greve, que demonstraram gran
de combatividade, chegando inclusive a ultrapassar as dire
ções sindicais . para que não perdesse o controle total, a buro
cracia sindical, particularmente da CUT, tratou de sabotar e 
dispersar as lutas, apostando nas negociações específicas por 
órgãos , negando-se unificar, centralizar e generalizar a greve 
para o conjunto da classe trabalhadora rumo à greve geral. 

Só a imensa integração da burocracia cutista ao estado 
capitalista justifica o fato de que, durante dois mandatos de 
Fl IC, não se tenha travado uma luta sistemática, com greves 
unificadas por tempo indeterminado, mobilizações massivas etc. 
Não por acaso, hoje, 2/3 da arrecadação anual da CUT vêm 
das verbas do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador), entre
gues diretamente pelo governo FHC. A direção da CUT (PT), 
ao depender do financiamento das verbas estatais, aperfeiçoa 
sua política petista sacia-democrata de oposição "ética", e de 
defesa integral do cumprimento da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, que usa para justificar a perseguição dos governos 
petistas ao demitir os servidores públicos, como o em Diadema. 
Esta política levada adiante pelo PT, credencia-o junto ao im
perialismo como opção viável de governo "ético" em 2002. 

A responsabilidade de potencializar e organizar a greve 
nas universidades que vem sendo construída pelos servido
res e professores, não cabe somente a estes, mas principal
mente aos estudantes que têm um papel fundamental de que
brar os limites impostos pela direção da UNE (PcdoB), que 
se reduz a um suposto apoio, chamando dias de mobilização 
dos estudantes. 

É necessário a construção de uma greve estudantil, que 
imponha a paralisação das universidades que ainda estão fun
cionando, somando-se com toda a sua força de mobilização à 
greve nacional do funcionalismo. É preciso portanto, romper 
com a política de colaboração de classes da direção da CUT/ 
PT e da UNE/PCdoB e também das entidades gerais dos 
servidores públicos, colocando a direção da greve sob um 
comando unificado de base, eleito ampla e democraticamen
te, que tenha capacidade de generalizar as greves, estenden
do-as à outras categorias, forjando-se neste uma alternativa 
de direção revolucionária. Os estudantes, servidores, profes
sores devem chamar a unidade de todas as categorias em 
luta para impulsionar uma poderosa greve geral por tempo 
indeterminado para pôr abaixo FHC, rumo à construção de 
um governo operário e camponês, produto de uma revolução 
proletária, e do socialismo. 

"Nunca houve um monumento da cultura que não fosse também 
um monumento da barbárie". Walter Benjamin 
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Texto para o Quinzena 

A Universidade neoliberal 
Paulo Henrique Costa AfalltJS 

A Universidade está se transformando num grande negócio 
para o Governo Fernando Henrique, pois a vampirização merca,ntil 
está fazendo das instituições de ensino superior {IES) um modelo 
mercantil, onde cada vez mais o governo se desresponsabiliza dei
xando prevalecer a lógica do mercado e da iniciativa privada. 

Hoje para o governo federal o conceito de Universidade eficien
te é aquele em que os departamentos ganham dinheiro, estudam 
dinheiro ou atraem dinheiro. Por isso mesmo os cursos que não são 
os grandes beneficiários dessa politica, principalmente os cursos 
da área de humanidades, são negligenciados, e até abandonados. 

A recente greve das Universidades Federais do país foi fruto 
desse descaso e abandono das instituições de terceiro grau públicas 
no Brasil. Fruto de uma potítica gradual de estrangulamento do ensi
no público. gratuito e de qualidade, com o claro objetivo de implementar 
e consolidar um novo padrão de universidade no Brasil, a universida
de neoliberal, conhecida como market-model university. 

O padrão do market-model uni versity é cada vez mais evidente. Lá 
nos EUA em novembro de 1998, a Universidade da Califórnia, Berkeley, 
fechou um acordo com a empresa suíça Novartis: uma doaçao de vinte 
e cinco milhões de dólares foi concedida ao Departamento de 
Microbiologia (Plant and Microbial Biology). Em contrapartida, a gran
de potência suíça da farmácia e da biotecnologia recebeu da universi
dade pública o direito de se apropriar de até um terço das descobertas 
feitas pelos pesquisadores do departamento (inclusive as financiadas 
pelo Estado da Califórnia ou pelo governo federal). 

A Novartis também "ganhou" a concessão de negociar patentes 
das invenções decorrentes das pesquisas. Além disso, a Universida
de de Berkeley concedeu à Novartis o controle de duas das cinco 
cadeiras da Comissão de Pesquisa do Departamento, que tem a tarefa 
de distribuir os fundos de pesquisa. O resultado direto disso é que 
mais da metade dos professores daquela instituição, tanto como o 
princípio da pesquisa para o bem público estão ameaçados. 

Mas esse padrão de Universidade mesmo lá nos EUA está pro
vocando unia gritaria. Mais da metade dos professores do depto de 
Microbiologia da Universidade de Berkeley, mostraram-se insegu
ros, pois tanto o principio da pesquisa para o bem público quanto a 
livre troca de idéias dentro da comunidade científica ficaram subor
dinados aos interesses de mercado, o que ameaça a produção do 
conhecimento. 

Até mesmo um senador pelo Estado da Califórnia, Tom Hayden 
questionou se a pesquisa biotecnológica não ficaria, dai em diante, 
dominada pelo interesse das empresas e se, no meio universitário, 
eventuais críticos dessas práticas não correriam o risco de serem 
amordaçados? 

Mas enquanto isso no Brasi I esse é considerado o novo mode
lo de cooperação entre as universidades e o setor privado. A acei
tação desse modelo no Brasil só demonstra o grau subserviência 
do Governo Fl IC às políticas imperialistas dos Norte-Americanos. 
Como se o que fosse bom para eles fosse bom para nós. 

Com a desculpa frequente que o Brasil não tem recursos para 
aplicar nas Universidades Públicas e que a prioridade é o ensino 
fundamental, o Governo Federal reduz progressivamente seus orça
mentos com a educação superior e quer "entregar" os setores mais 
avançados de pesquisa à lógica de mercado exatamente como fazem 
os norte-americanos. Talvez tenha se esquecido que vivemos num 
pais de 3º mundo e não num pais avançado e de economia central. 

A perspectiva de enquadrar as universidades brasileiras na nova 
geração de Reformas, que visam normatizar o direito privado como 
uma forma de assegurar a privatização dissimulada das Universida
des Públicas brasileiras é um grande desastre pois além da Univer· 
sidades Públicas no Brasil ainda serem responsáveis por 90% das 
pesquisas, essas reformas são a contrapartida das políticas do FMI 
aceitas de forma acrítica pelo governo brasileiro. 

As Universidades brasileiras vão entrar na lógica do setor de 
serviços educacionais da Organização Mundial de Comércio (OMC). 
Por isso mesmo, o FMI está exigindo a inclusão da Educação nos 
Tratados de Livre Comércio. 

A configuração da ALCA fará da Universidade Brasileira um 
modelo totalmente agregado aos interesses norte-americanos. A 
reconfiguracao da Educação Superior já está em andamento pela 
ALCA, pelas diretrizes do FMI e de todas as imposições da 
globalização. Isso porque o FMI prega abertamente que nos países 
periféricos não cabe construir um sistema de Ensino Superior de 
caráter Europeu, ou seja aquele que produz conhecimento articula
do com o ensino, pesquisa e extensão. 

O mais doloroso disso é que grande parte da esquerda brasileira 
incorporou uma avaliação equivocada da globalização e vem traba
lhando equivocadamente como se o trabalho e o conhecimento 
fossem livres para circular. Mas a prova cabal de que isso é um 
equivoco é que hoje dos 3,5 milhões e meio de patentes no mundo, 
apenas 1 % é ligada ao 3° mundo. Contudo 90% delas são de propri
edade de grandes conglomerados econômicos internacionais. 

Aceitar o padrão do market-model university no Brasil é prati
car um suicídio das universidades capazes de contribuir com a 
efetivação de um projeto de desenvolvimento nacional minimamen
te independente e não subordinado. 

Mas para compreendermos melhor o tamanho da burrice em 
seguir o modelo norte-americano citamos apenas um exemplos ape
nas a Universidade de Wisconsin nos EUA recebeu em 1999 US$ 3 
bilhões de dólares de verbas públicas, mais do que todo o gasto 
com o sistema de ensino superior no Brasil no mesmo período. 

A criação de Fundações Públicas de caráter privado faz parte da 
política estratégica dos neoliberais de estrangularem as institui
ções de ensino público, gratuito e de qualidade, pois o estrangula
mento financeiro dessas instituições públicas visa configurar as 
universidades brasileiras como agência de venda de serviço de 
baixa complexidade tecnológica. 

Por isso tudo, é preciso estar atento quanto a mudança do caráter 
da Universidade Pública do Brasil, pois embora ela esteja sucateada, 
renegada e abandonada ela ainda representa muito para o país e sem 
ela ficará mais dificil de consolidar a perspectiva de um Brasil livre do 
jugo imperialista, independente.justo e democrático. 

As universidades brasilçiras não podem e não devem adotar as 
diretrizes e desígnios do modelo neoliberal, mas sim lutar e reforçar 
sua luta por ser uma instituição pública, gratuita, de qualidade e 
acima de tudo manter a perspectiva de continuar sendo instrumen
to de desenvolvimenlo do Brasil e não um instrumento da lógica de 
mercado. 

Paulo Henrique Costa Mattos é professor da Fl ESC • 
Faculdade Integrada de Ensino Superior de Colinas) 
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Moderados obtêm vitória apertada 

nas eleições do PT 
Sucessão no escuro: chapas dos "radicais" 

tiveram mais de 32% dos votos 

Exatos 11 dias depois do fechamento das urnas. o PT final
mente divulgou ontem o resultado da eleição direta para presi
dente nacional do partido. 

O deputado federal José Dirceu, da ala moderada, foi reeleito 
no primeiro turno. com l 13.713 votos (55.55% dos votos váli
dos). É um resultado ligeiramente superior ao de 1999, quando 
teve 54.49%. Mas o deputado esperava 60%. 

Por outro lado, a chapa formada pela corrente Articulação. 
de Dirceu, conseguiu uma maioria bastante apertada. Foram 
105.895 votos. o equivalente a 51,62%. 

De acordo com as regras da eleição. os filiados votaram 
separadamente para presidente e para a chapa do diretório 
nacional. O diretório é formado proporcionalmente a partir da 
votação das chapas. "A correlação de forças não mudou". 
afinna o deputado José Gcnoino (SP). presidente interino do 
partido. 

/\ conseqliência imediata do resultado é que a ala modera
da terá margem de manobra mais estreita do que se esperava 
no diretório nacional para aprovar teses e medidas de seu inte
resse. Entre elas, a defesa de amplas alianças para a campa
nha 2002. 

Os moderados. segundo Genoino. vão trabalhar juntos com 
as duas chapas de '"centro'·, que conseguiram 12,96% dos vo
tos. As três chapas das chamadas alas "radicais", enquanto 
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isso. obtiveram 32,49% dos votos. 
Raul Pont, uma das principais lideranças das alas radicais, 

comemorou o resultado. Ele ficou em segundo lugar. "Não 
aconteceu aquilo que se esperava: uma vitória massacrante 
[de Dirceu]. A gente sai fortalecido." 

Votaram na eleição 221 mil filiados, menos do que a expec
tativa do partido, que trabalhava com o quórum de 300 mil. O 
comparecimento também foi menor do que o de 1999, quando 
239 mi I votaram. O resultado final demorou a sair em virtude 
de uma pane no sistema de totalização eletrônica. 

Lula, Suplicy e Marta estão entre os moderados 
Com a vitória apertada na eleição direta, a tendência mo

derada Articulação controlorá por mais três anos o PT, o que 
já faz desde 1995. A ela pertencem o presidenciável Luiz Inácio 
l.ula da Silva. o presidente reeleito, José Dirceu, o senador
Eduardo Suplicy e a prefeita de São Paulo Marta Suplicy.

Entre os radicais, as principais tendências são a Articula
ção de Esquerda, do presidente do PT-RS, Julio Quadros, a 
Democracia Socialista. da senadora l leloisa Helena (AL), A 
Força Socialista. do prefeito de Belém do Pará, Edmilson 
Rodrigues. 

Há ainda correntes de "centro", das quais se destaca o 
Movimento PT, cujo maior representante é o prefeito de Porto 
Alegre, Tarso Genro. 

Campanha contra a "Nafta nas Américas" 
Puhlic Citi;e11 

A proposta da Alca contém os aspectos mais problemáticos do Nafta e da OMC, o que reduzirá ainda mais 

a capacidade dos estados controlarem os fluxos de capitais 

Durante a última década. empresas transnacionais se uti
liraram dos acordos comerciais internacionais para aumen
tar suas margens de lucro á custa do interesse público. A 
implementação do Tratado de Livre Comércio da América 
do Norte (NAFTA). em 1994, e a criação da Organização 
Mundial do Comércio (OMC), em 1995, como resultado da 
Rodada Uruguai do GATI', foram apresentadas como uma 
forma de gerar prosperidade mundial. Sem dúvida, os resul
tados demonstraram que este modelo comercial. conduzido 
pelo setor empresarial. provocou a deterioração dos direitos 
trabalhistas e das normas ambientais, um enfraquecimento 
dos sistemas de saúde e segurança pública; uma crescente 
exploração do ambiente e dos recursos naturais;. uma perda 
de segurança alimentar, queda dos salários, redução do 

emprego sindicalizado, aumento da flexibilidade laboral e uma 
crescente pobreza e desigualdade econômica. A isto se so
mou uma proliferação de crises financeiras· como a do peso 
mexicano-uma tendência à privatização e, como conseqüência, 
falta de acesso, por razões financeiras, de muitos cidadãos a 
serviços sociais essenciais como a saúde, a educação e a 
água potável; e uma perda de espaços democráticos e de 
responsabilidade em tomada de decisões. Agora, através da 
Área de Livre Comercio das Américas (ALCA), 34 chefes 
de Estado e ministros de comércio de todas as nações do 
Hemisfério (exceto Cuba) estão considerando a expansão 
deste modelo fracassado de crescente privatização e 
desregulação a todo o Hemisfério. A proposta atual da ALCA 
contém os aspectos mais problemáticos do NAFTA, da OMC 
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e do fracassado Acordo Multilateral de Investimentos (AMI) 
o que reduzirá a capacidade dos Estados para implementar
políticas de interesse público e aumentará o controle empresa
rial sobre os processos supostamente democráticos -à custa
dos cidadãos das Américas e do Caribe. A proposta pretende:

- estabelecer regras de livre investimento que dariam às
empresas o direito para processar os governos por perda de 
lucros empresariais geradas por decisões democráticas em 
favor da população. Estas demandas podem resultar em 
multas de milhões de dólares, que os cidadãos terão que pa
gar a estas empresas através de impostos; 

retirar dos países o direito de proteger sua economia do 
fluxo de investimentos de capitais especulativos para evitar 
crises financeiras; 

- estabelecer um proces
so de resolução de confli
tos conduzido por tribunais 
secretos de comércio inter
nacional, acima das jurisdi
ções nacionais. permitindo 
que governos e empresas 
estrangeiras fiquem imunes 
às cortes e ao sistema legal 
nacional; 

- outorgar às empresas
multinacionais novos direi
tos e instrumentos para ig
norar as normas governa
mentais de saúde, seguran
ça alimentar, segurança pú
blica, e de proteção - ou
torgar às empresas 
multinacionais novos direi
tos e instrumentos para igno
rar as normas governamen
tais de saúde. segurança ali
mentar, segurança pública, 
e de proteção laboral e 
ambiental e desafiar as leis que impedem as empresas de 
contaminar as comunidades em que operam; 

- impor nas negociações a desregulação e privatização do
setor de serviços, o que pode pressionar os governos a 
desregular serviços públicos essenciais para o bem estar da 
população. 

As negociações da  ALCA vêm sendo realizadas 
secretamente. Com exceção dos grupos empresariais que 
atuaram em reuniões extra-oficiais, servindo como juntas con
sultivas empresariais para o Comitê de Negociações Comer
ciais, poucas pessoas que não as dos grupos de negociação 
viram o texto rascunho e os documentos relacionados às ne
gociações. Até agora, somente um dos 34 governos publicou 
um texto que contém suas próprias recomendações de inclu
são no acordo final. À maioria dos parlamentares foi negado 
o acesso à informação, ou não foram sequer informados de
que estas negociações se estão realizando.( ... )

Os grupos abaixo-assinados se comprometem a monitorar
atentamente a participação de seus governos neste processo,

para assegurar que as atuais negociações da ALCA, basea
das nos modelos do NAFTA, do AMI e da OMC, não pros
sigam. Em especial, não permitiremos que componentes do 
sistema comercial definido pelas empresas. tais como os se
guintes. estejam presentes na ALCA: 

1. Nenhum Novo Instrumento que Fortaleça o Po

der das Empresas: Nos opomos a toda linguagem que con
tenha o estilo do Capítulo 11 sobre Investimento do NAFTA, 
que pennite iniciar casos judiciais contra os governos por parte 
de empresas. Este mecanismo do NAFTA permite que as 
empresas processem os governos. em tribunais comerciais 
anti-democráticos e fechados, por diminuir suas expectativas 
de lucros futuros, de acordo com as regulações nacionais. 

empresas. 

Sob as regras do 
NAFTA, este mecanis
mo já foi utilizado para 
atacar políticas nacionais 
importantes para prote
ção do meio ambiente, da 
saúde, e da segurança da 
população. De fato, cada 
vez que as empresas re
correram aos tribunais 
utilizando este capítulo 
do NAFTA, o resultado 
se deu em favor das 
empresas e contra o in
teresse público. Como 
resultado dos ditames 
destes tribunais comer
ciais, os países tiveram 
que pagar multas às em
presas utilizando dinhei
ro dos cidadãos; e se os 
governos decidirem man
ter em vigor estas leis de 
interesse público, terão 
que seguir pagando às 

2. Proteger os Direitos e as Necessidades Sociais

Básicas nas Américas: Nos opomos a que os direitos soci
ais e as necessidades básicas se subordinem às regras defi
nidas pelo interesse empresarial e presentes nas propostas 
atuais da ALCA. Temas críticos para o bem-estar humano e 
planetário, tais como os serviços sociais básicos, a água. a 
saúde, a alimentação e a segurança, não podem subordinar
se aos acordos comerciais. O enfoque meramente comercial 
nestes temas já gerou uma tendência favorável aos organis
mos transgênicos. contrária à preservação das florestas, au
mentou o tráfico de produtos proibidos e também o agressivo 
mercado do tabaco. 

3. Os Serviços Necessários à Sobrevivência: Os ser
viços necessários à sobrevivência, como a saúde, a educa
ção, a energia e outros serviços básicos não devem ser sujei
tos às regras comerciais. As leis nacionais para saúde e se
gurança do consumidor, o meio ambiente, o trabalho, as leis 
que regulam o setor de serviços, que não diferenciam for-
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nccedores nacionais estrangeiros, têm que permanecer fora 
dos acordos comerciais. Nas Américas e não no Caribe. os 
programas de ajuste estrutural que implicaram em privatização 
e desregulação dos serviços públicos essenciais, exigidos pelo 
fundo Monetário Internacional e pelo Banco Mundial.já pro
duziram uma grave redução do acesso da população à saúde 
pública. às escolas e à água potável. As propostas atuais da 
ALCA consolidariam este perigo para sempre. impedindo aos 
governos reverter a privatização dos serviços não futuro. ainda 
que se comprovem seus efeitos negativos. 

4. Não ao protecionismo das patentes. As sementes
e a medicina são necessidades humanas e não merca

dorias: Não há nenhum fundamento para incluir a proteção 
da propriedade intelectual devem ser permitir aos governos 
limitar a proteção das patentes para defender a saúde públi
ca. especialmente as patentes 
sobre as formas de vida e medi
camentos essenciais. O 
patenteamento das formas de 
vida. incluindo os 
microorganismos, deve ser proi
bido cm todas as instâncias naci
onais e internacionais. As atuais 
regras de propriedade intelectu
al, como o acordo TR!Ps da Or
ganização Mundial de Comércio 
(0\,1C) e as regras incluídas no 
Capitulo 7 do NAFTA sobre Pro
priedade Intelectual. impedem o 
acesso da população aos medi
camentos essenciais e outros 
bens, conduzem à apropriação 
pri\ada de formas de vida e do 
conhecimento tradicional: afetam 

,,,

a biodiversidade e impedem que os países mais pobres au
mentem seus níveis de bem-estar econômico e social. 

5. A alimentação é um direito humano e não uma

mercadoria: Os registros comerciais devem ameaçar o di
reito dos países a estabelecer ou manter políticas para salva
guardar os pequenos produtores agrícolas. as economias ru
rais e a segurança alimentar. 

6. O controle sobre os recursos naturais: Os cida
dãos e os governos - e não as empresas transnacionais -
dc,cm ter o direito de tomar decisões sobre o uso e a prote
ção de seus recursos naturais. As políticas sobre o uso dos 
recursos naturais devem manter um equilíbrio entre os bene
ficios sociais de sua preservação. da criação de empregos e 
do desenvolvimento econômico. Portanto, são inaceitáveis 
regras comerciais internacionais, como as do NAFTA, que 
permitem às empresas transnacionais ultrapassar o controle 
ou regulação dos países sobre suas terras. reservas de petró
leo e gás. florestas. rios e outros recursos naturais. 

7. Parar os danos atuais: Tanto o NAFTA como a OMC
têm regras que subordinam as regulações e proteções nacio
nais ambientais, agrícolas. de saúde e emprego. Estas regras 
são contrárias ao interesse público, e não devem ser incluí
das em futuros acordos comerciais internacionais. Além dis-

so. nestes acordos comerciais. não se pode subordinar ou 
ameaçar a implementação dos Acordos Multilaterais 
Ambientais, de Saúde. de Desenvolvimento, de Direitos Hu
manos, de Direitos Indígenas, de Segurança Alimentar; nem 
aqueles sobre os Direitos da Mulheres, dos Trabalhadores e 
de Proteção dos Animais. 

8. Proteger as mulheres, as minorias e os povos in

dígenas: Em um acordo internacional justo, não deveriam 
existir medidas como aquelas do NAFTA que não permitem 
um tratamento especial diferenciado às mulheres, às minori
as. e aos povos indígenas. Consideramos prejudicial e ofensi
vo ameaçar o direito soberano dos estados para determinar 
suas próprias prioridades sociais, como por exemplo a oferta 
de condições de crédito preferencial aos setores aos setores 
mais carentes de suas populações. Tais medidas estão em 

franca contradição com os trata
dos internacionais de Direitos Hu
manos e as convenções da OIT, em 
particular a 169. 

9. Promover o desenvolvi

mento e controlar o poder em

presarial: Os acordos de comér
cio internacional não devem limitar 
a capacidade dos governos para 
fazer com que o investimento es
trangeiro beneficie os cidadãos. A 
ALCA não deve impedir que os 
governos utilizem instrumentos de 
políticas para promover o desenvol
vimento eqüitativo e sustentável, tais 
como limitar o capital estrangeiro 
em certos setores, condicionar o 
investimento à transferência de 
tecnologia e à reinversão dos lu

cros, ou limitar a compra de terras agrícolas ou bens de raiz. 
10. Defender-nos da especulação: Para prevenir a

proliferação de crises financeiras, os países têm que manter 
sua autonomia para tomar medidas contra inversões 
especulativas. As regras de investimentos do NAFTA, pre
sentes na proposta para a ALCA, constituem precisamente 
o caminho errado.já que proíbem os governos de estabelecer
estas medidas elementares de proteção.

As organizações abaixo-assinadas comprometem-se a 
lutar contra o modelo empresarial de globalização expresso 
na ALCA, que sobrepõe o interesse das multinacionais ao 
bem comum da população. Promoveremos novas alternati
vas de integração para as Américas e o Caribe, baseadas em 
princípios democráticos e transparentes, no desenvolvimento 
eqüitativo e sustentável, na proteção do interesse público aci
ma do lucro empresarial. 

Segue a I ista de 164 organizações de 15 países, em 14 de 
maio de 2001. 

A Public Cit=en, dirigida por Ralph Nader e lori Wwallach. é 
uma das mais importantes organizações não-governamentais 

dos Estados Unidos. 
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Público nº 60 - Agosto de 2001 

FMI: Fome e Miséria Internacional 
Benfrit> Jle1/eirt,_\ 

Pelo seu tom paníletário. o título acima parece coisa da 
década de 60. E é mesmo. Tomei-o emprestado a um famo
so artigo de Otto Maria Carpeaux, publicado, se não me fa
lha a memória, no extinto Correio da Manhã. por volta de 66/ 
67. Circulando de mão em mão, clandestinamente, em cópi
as mimeografadas ( existe coisa mais antiga?), o artigo fez o 
maior sucesso no meio estudantil. Tanto é que. depois de 
tantos anos, e de tantas perdas. fui encontrar ainda um exem
plar. marcado pelo tempo, no fundo do meu baú. 

O artigo também está marcado pelo tempo. Expressões 
que Carpeaux usou - "esbirros do FBI", "USURÁRIOS E 
EXPLORADORES AMERICANOS'' - FICARAM FORA 
DE MODA. Naquela época de grandes confrontos -que e;,,.
plicam o estilo radicalizado do escritor, perseguido pelo regime 
militar-ainda se dizia ·'impcri-
a I ismo'· em vez de 

política salarial do governo brasileiro dependa de consultas ao 
FMI e dependa de decisões do FMI. Uma política salarial 
destas é indecisões do FMI . Uma política salarial des
tas é incompatível com um regime em que os go,·crnantcs 
são eleitos pelo po, o:·

Terceiro trecho. cm que Carpeau;,,. erra cm algumas 
assertivas. O Sr. Suplic) de Lacerda a que se refere era o 
ministro da Educação na época: 

··Mas como pode o FMI. que afinal de contas é apenas um
banco. impor ditaduras a paises estrangeiros? É porque atrás 
do FMI estão as armas dos Estados Unidos. 

É esta a tcrrÍ\ cl ameaça. Mas é esta também a grande 
esperança. Pois as armas dos Estados Unidos não são tão 
todo-poderosas e agora mesmo fracassam no Viclnam. 

O incrível Sr. Flávio 

··globalização ... Na sua essên
cia no entanto, passados quase 
-10 anos, o artigo de Carpeaux
continua atualíssimo- até por
que, como também se dizia an
tigamente, tudo continua como
dantes aqui neste quartel de
Abrantes. O ideal das novas
gerações, que saberiam como
contextualizá-la. Mas como pe
diram um texto a mim, e não
ao Carpeaux. que infelizmente
já morreu, vou-me limitar a re
produzir três trechos do seu ar
tigo -dois trechos certos e um
mais ou menos errado.

L 1 ' Á O D E ECO N O M IA ?oe. Qff't 
Suplicy de Lacerda disse em 
frase que \'amos decorar: 
'Os que são contra o acor
do MEC-USAID são os 
mesmos que são contra a 
guerra do Vietnam. Está 
certo, o homem tem razão. 
Os estudantes brasileiros são 
contra a guerra do Vietnam. 
contra o acordo M EC
USAID e contra as imposi
ções nefastas do FMI! 

Primeiro trecho. certo: 
··o que importa ao FMI é

só a estabilidade da economia. 
Ora, para os países desenvol
vidos e industrializados, a es
tabilidade econômica significa 
o progresso lento e garantido.
Mas para os países subdesen
volvidos significa estagnação; 
significa a estabilidade da mi
séria. E essa miséria é útil para os países industrializados. 
porque lhes permite comprar mercadorias de exportação dos 
subdesenvolvidos por um preço cada vez mais barato:· 

Segundo trecho, também certo: 
"Só permitem empréstimos [os dirigentes do F�I] A 

PAÍSES QUE ADOTAM DETERMINNADA POLITICA 
ECONÔMICA, A DA PSEUDO-ESTABILIDADE. Uma 
das condições é esta: manter baixos os preços de nossas 
mercadorias de exportação. Para tanto têm que ficar bai;...os 
os salários. E assim se explica a monstruosidade de que a 

R)lt»,1 SUCE!lO E.li( <;EGUIOI 
Al'L�/.OJISRX>M4S� 
ú�RaJCJM161if(). �IM\ 
�Mi\tSU'l\1'l:Rl.:O' 

Isso aqui não vai durar. 
"NO PASSARÁN!" 

Carpcaux erra por exces
so de entusiasmo e também 
porque não era adivinho. O 
fato concreto é que eles ...
"passaram ... Por cima da
Pasionaria. antes. e hoje por 
cima de ludo. E apesar do 
Vietnam os mísseis do Sr. 
Bllsh estão aí, mais alertas 
do que nunca. A derrocada 
do chamado socialismo real 
deixou aberta -como pode-
ria ter dito Carpeaux-a jau

la da hidra capitalista. O Fundo Monetário Internacional. cri
ado em 19.J.J. na cidade .1mericana de Bretton Woods, para 
socorrer. por meio de empréstimos. os países arrasados pela 
guerra. serve hoje. basicamente. à manutenção de um mode
lo econômico. O modelo em que vivemos. 

Dinheiro faz bem. principalmente para um país tão cheio 
de carências como o Brasil. Mas não é esse o caso. No mês 
passado, o governo fez novo acordo com o FMI, no valor de 
US$ 15 bilhões. É dinheiro pra burro. Mas para onde ele vai? 
Para a educação. para a saúde? Não, servirá apenas para 
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mostrar ao mundo globalizado que o Brasil tem cacife para 
defender-se dos ataques especulativos, assegurando assim. 
de certa forma paradoxalmente. o equilíbrio de um modelo 
arquitetado pelo próprio FMI. Trata-se de um modelo arqui-
1etado pelo próprio FMI. Trata-se de um círculo vicioso, per
,erso, autofágio. do qual os países cm desenvolvimento não 
conseguem sxe libertar nunca. De empréstimo em emprésti
mo. o Brasil já tem uma dívida externa calculada cm US$ 
220 bilhões. Quem pagará por ela? 

.lá os mestres da especulação, num sistema que só fa, o
rccc o capital financeiro, evidentemente não têm do que se 
queixar. No primeiro semestre deste ano, os banqueiros .. bra
sileiros .. obliveram os maiores lucros desde a desvalorização
do Real, cm janeiro de 1999. em compensação, nosso PIB 
beira ao zero, segundo o IBGE, e a renda per capita da popu
lação. a despeito de todo o dinheiro que está entrando, caiu. 
em vez de subir. 

Como se vê, o artigo de Carpcaux não perdeu a atualida
de. Com vistas a. digamos assim, moderniza-lo, bastariam 
alguns simples retoques. 

Nos anos 60, acenluava-se a idéia da\ itimizaçào de um país 
tão cheio de recursos como Brasil. pelas grandes potências eco
nômicas. e lamenta, a-se. sentimentalmente, a sua eterna condi
ção de nação dependente. O fato é que muitos outros países. 
potencialmente mais povbrcs do quer o Brasil, conseguiram su
perar essa condição de desvantagem. Estudiosos, hoje. ao in, é 
de, er-nos como vítimas de uma fatalidade histórica. tendem a 
denunciar o que estava por trás da ditadura militar brasileira 
contra a qual Carpeaux in"estia: a tradicional canalhice d3!> nos-

sas elites financeiras - gananciosas, inescrupulosas e irrespon
savelmente voltadas, desde os tempos dos vice-reis, para os seus 
próprios interesses, mesmo que isso signifique vender-se de cor
po e alma ao capital estrangeiro. 

Outra mudança diz respeito à questão da ideologia, que 
embasa\ a a retórica de escritores "engajados" como 
Carpeaux. Num momento de autocrítica, em documentário 
recentemente exibido na TV, Jorge Amado diz a seguinte 
frase: '·A ideologia é uma merda". Poderíamos acrescentar 
também que a ideologia conduz à burrice, no que elimina . 
pela cegueira do preconceito. novas perspectivas de percep
ção e análise. Os movimentos que crescem no mundo contra 
a globalização- e que fez um morto durante a reunião do G-
8 cm Gênova. no mês passado -têm uma vantagem sobre as 
passeatas de 1968. As palavras-de-ordem aparentemente 
ambíguas ou fora de foca, guardam este recado fundamen
tal: ninguém agüenta mais que está aí. 

O homem é complexo demais para conformar-se com um 
modelo no qual tudo se resuma a uma relação de troca; ao 
toma-lá-dá-cá desumanizante em que estão querendo trans
formar o mundo. Como monstram as guerras e os ílagelos 
naturais. a capacidade de sobrevivência da espécia humana 
é quase infinita. O homem sobrevive sem dinheiro, sem casa, 
até sem comida. Só não sobrevive -como já dizia Prometeu 
pela voz de Ésquilo -sem esperança. 
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Não seja parcial 

Se você ainda está chocado com as imagens (do dia 11 de setembro) aproveite 

para fazer um minuto de silêncio em homenagem aos 5.000 (?) americanos, a 

maioria civis inocentes, mortos covardemente por terroristas que ainda não se 

sabe quem são. 

Já que você está em silêncio, fique quieto mais treze minutos em homenagem 

aos 130.000 civis iraquianos mortos em 1991 por ordem do Bush Pai. 

Aproveite para lembrar que naquela ocasião os americanos também fizeram 

festa, como os palestinos fizeram. 

Emende mais 20 minutos pelos 200.000 iranianos mortos pelos irquianos com 

armas e dinheiro fornecidos a Sadam Hussein (ainda novinho na época) pelos 

mesmos americanos que mais tarde virariam sua artilharia contra ele. 

Mais quinze minutos pelos russos e 150.000 afegãos mortos pelo Taliban, tam

bém com armas e dinheiro americano. 

Mais dez minutos pelos 100.000 japoneses mortos direta e indiretamente em 

Hiroshima e Nagasaki, também por ação direta da águia. 

Você já está em silêncio uma hora (um minuto pelos americanos e 59 por suas 

vítimas). 

Se você ainda está perplexo fique mais uma hora em silêncio pelos mortos na 

guerra do Vietnã, da qual os americanos não gostam de ser lembrados. Tomara 

(embora os índices de belicosidade dos americanos indiquem o contrário), os 

americanos comecem a entender que eles também são vulneráveis e que as tra

gédias que eles provocam são tão bárbaras e covardes como as dos outros. 

Os mortos dos outros povos doem tanto quanto os deles. Fique mais 1 hora em 

silêncio pensando no seu emprego que já está ameaçado, pois no país em que 

vivemos, a economia depende diretamente dos americanos. Graças à 

globalização tão planejada e taão bem executada pelos americanos. 

(texto de autoria desconhecida) 

"Nunca houve um monumento da cultura que não fosse também 
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