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1 de maio - cabucu 

2 
3 

dia 1 de maio qual <
f 

o seu significado � ·-
dia do trabalho ou do trabalhador � 

? 4 feriado para curtir a vida ou dia de reflexão das nossas condi§�es de trabalhadores •.. 
""" 1 

5 ·· �\l"I "i)6 S�c :J�Se �\>�1�j�l?..\o _

6 historia do 1 de maio 
7 por volta de 1850 os trabalhadores nas fábricas de tecido e metalurgia I)a 

franca,alemanha,inglaterra e estados unidos , trabalhavam 14,16 e ate 18 horas por dia. 
8 Em 1862 na b�lgica forma;se a associa9ao internacional dos trabalhad.,..ores ( AI. T) REUNINDO 

SINDICALISTAS E POLITICOS DE ESQUERDA DE V ARIOS P AISES 
9 EM 1886 DURANTE UM CONGRESSO NA SUIÇA, DECIDIU-SE LUTAR NO MUNDO 

INTEIRO PARA SE TRABALHAR 8 HORAS POR DIA. 
1 O NO DIA 1 DE MAIO DE 1886 NOS E.U.A., ACONTECEU UMA GRANDE GREVE 

GERAL, REIVINDICANDO A REDUCÁO DA JORNADA DE TRABALHO PARA 8 
... l , 

HORAS DIARIAS. DURANTE 3 DIAS CONSEGUIRAM PARALISAR O PAIS, MAS 
SENDO SEMPRE REPRIMIDOS PELA POLICIA. 

., 
11 NO DIA 4 DE MAIO APOS MAIS UM DIA DE GREVE, HOUVE UMA FORTE 

..... � 

REPRESSAO DA POLICIA, JOGANDO BOMBAS E ATIRANDO A DIREÇAO DOS 
TRABALHADORES, MATANDO E FERINDO A MUITOS. LÍDERES FORAM 
PRESOS. 9'. ••·---- ()S 

12 NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 1887 OS LIDERES FORAM ENFORCADOS NA 
PRISAO. 

13 EM 1892 A ASSOCIAÇAO INTERNACIONAL DOS TRABALHADORES, DECIDE QUE 
O 1 DE MAIO SERA COMEMORADO TODOS OS ANOS, EM TODO O MUNDO, COMO 
O DIA INTERNACIONAL DOS TRABALHADORES. SERA UM DIA DE LUTA PELAS 8 
HORAS ij DOS DEMAIS DIREITOS DOS TRABALHADORES. 

1111- '�t %�s.\1. s� 6\1 �
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1 Hoje e o nosso dia , dia dos trabalhadores e das trabalhadoras, empregados, subempregados ou 
• , ,I mesmo desempregados, p01s para Jesus , e atraves do trabalho que os seres humanos tem 

dignidade. 

2 Sabemos que muita gente esta desempregada, por isso a esperança venceu o medo e a luta não 
. es,�� pode parar. Mas sabemos que a esperança precisa � carregada de compromisso e de 

responsabilidade. 
, I 

3 E preciso abrir os olhos para ver o futuro. Se um outro brasil e possível, e Já)llli estamos certos 

disso, sabemos também que cabe a n�s, trabalhadores e trabalhadoras faze�lo acontecer, pois 

sentimos que a cada 1 � de maio que passa , a realidade exige mais de n6s, e entre outras 

bandeiras pelas quais lutamos queremos; 

4 Repartir o trabalho existente:com redução da jornada de trabalho, sem redução de salário, e 

eliminação das horas extras ou do sobre trabalho; 

5 Receber um salário mínimo vital e universal,: não basta distribuir o trabalho, e preciso distribuir 

também a riqueza socialmente produzida; 

6 Controlar os abusos do capital financeiro; 

7 Reforma agrária bem feita, aliada a uma política agrícola, pode ser um instrumento eficaz para 

gerar trabalho no campo e em setores ligados a ele; 

8 Socioeconomia solidaria; associações, as cooperativas, as trocas de serviço, os sistemas 

financeiros alternativos e solidários; 

9 Impedir o acordo com a alca, que põe em risco nossas riquezas naturais e nossa economia em 

geral. 

1 O Por fim reafirmamos que a esperança sempre vence o medo, mas a luta continua sempre, porque 

as conquistas que sabemos necessárias virão conforme a nossa organização e nossa capacidade 

de transformar, criar, inventar , cada um do seu jeito. Cada um nas suas atribuições; governos , 

movimentos, entidades, cidadãos, trabalhadores empregados e desempregados. 

11 Incentivados pelo amor e simplicidade de Jesus de Nazaré e são José operário, nosso irmão 

trabalhador, nosso exemplo e inspiração de que a esperança venceu o medo; a luta não pode 

parar. Vamos a luta .... 

12 

13 
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E COH?RO!USSO 

A trabalhadora e 9 trabalha.dor brasileiros vivem hoje 
uma situação de miséria absoluta. Vivemos num momento inflacionário al• 
tíssimo por conta da desgoven:iabilidade em que se encontra o ..L"a:fs que • 
leva ao descontrole econômico. Os empresários determinam a economia por 
deterem os meios de produção ( máquinas, etc). O governo não aumenta ' 
os salários colocando os mesmos como causa do crescimento da inflação .• 
--•esse jogo em que fica claro interesses pessoais ou_ de �rupos, a si tua
ção da classe trabalhadora con:f'irna-se no dese�pero. Desemprego, reces-

-
1' . 

sa.o, sa a.rios baixos. 
As consequências devse descaso atinse tanto as çondiçÕes 

materiais de sobrevivência como a. valorização da pessoa hw-n.a.'1.a. O tra -
balhador e a trabalhadora não tem casa para morar, alimenta11-�>e precari 
a.mente, desconhece o :.1ue seja lazer, os filhos não têm escola. /ão e.xi,2 
te gvxantia de pelo menos continuarem sub-existindo. 

A dic;nidade de uma parte da pop lação é criticamente vi� 
lada. mulher que hoje apesar do preconceito busc� cada vez mais cami-

.. -

nhos para a conquista de seus direi t e:-, se ver numa sit - · çao de trata 
lhar �penas por·necessidade e não por sua canacidade de contribui;ão 1 

com o desenvolvimento do País.O menor vondo- e obrigado à partir para o 
cai>Jpo do trabalho aba."1dona a_ educação escola� tão necessária ao seu 
crescimento pessoal e social. 

:Percebemos a inportâ..'1.çia de se discutir a problemática ' 
da classe trabalhadora de forma estL;ulante à organização, para avançar 
nas lutas. iscussão co oca..'1. o também a necessidade e o valor de ser 
justo com as compa.riheiras e companheiros. Respeitar a classe trabalha. 
dora como um todo independente de categoria ou sexo. Todas as catego 
rias merecem atenção. La divisã de sexo a mulher que tem mostrado a 
sua canacidade de atu. ção, e m  iniciativas e opiniões precisas, tomando 
inporta.'1.tes decisões no mUi.'1.dc do trabalho, se er:contra em condições in-
� • .,. -�

--
0(1.I 1er1ores e" comparaçao as do homem. oao 3o,õ de mulheres representando a 

1 • 

POI)Ulação economicamente ativa, n:m percentual sic;r..i.ficativo • .C preciso' 
que toda a população econo7icarnente ativa se orbanize para o bem comum, 

�, . d --· f'1f , • .::, cnega o o aia em que sao leD0radas as lutas operarias. 
De re.flexã sobre a situação atual das trabalhador:1s e trabalhadores • 
Dia de luto, marcado pela morte de tantos companheiros e cor::rpanheiras ,

lavrq-dores, sindicalistas, que ofereceram a vida por justiça e fraterni 
dade. 



llistoric-'.,1.rnente e.3se fato áe d'?u em Chiçaso em lº de 

maio de 1386 ( 29 anos depois da greve das mulheres - 1857) compa 

nheiros e companheiras fora.� presos e enforcados na praça pÚblica, 
1 , • . +. po�1ue lutavam por sa_arios JUSvos, jor�ada de 8 horas de trabalho 

condições de trabalho,.respeito à mulher trabalhadora e acabar com 

trabalbo das crianças. 

• 

, 

o 

lº de maio é dia de participaqâo das manifestações de'
libertação dos operários 

, . 

e operarias, d.ia de esperança e compromisso. 

Pastoral Operária diocesana de tova Iguaçu 14- de abril 

de 1993. 
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A P R E S E N T A Ç Ã O 

Existe uma relação permanente entre o homem e os outros 
seres da natureza no meio ambiente onde ele vive. Há uma 
unidade de equilíbrio entre as forças vivas dos diversos 
seres. Na evolução da �ist6ria, o homem tem alterado es
te equilíbrio com prejuÍzós alarmantes para todo o con
junto dos componentes da natureza. 

Um dos Índices de equilíbrio de existência entre a natu
reza, é a utilização dos recursos naturais: o homem des
cobriu o seu poder de dominar a natureza e utilizar seus 
recursos. Supôs que estes recursos são inesgotáveis e 
exorbitou na sua escalada de explorar a terra. 

Além disso, uma minoria t�m acesso fácil aos recursos p� 
ra a vida, enquanto a maioria nao consegue o necessário 
para a sua sobrevivência. 

Este desequilíbrio traz uma desordem na vida humana. A 
• l 

busca do progresso apenas material: a industrialização,
a especulação imobiliária e a urbanizaç'âo agigantada, tem
movimentado grandes massas humanas do campo para i cida
de, e feito crescer os problemas sociais.

Carência de alimentos e recursos para a saúde, neuroses e 
crimes, transtornam a existência das populações obrigadas 
.a pe�manece�em na periferia dos grandes centros em condi
ções precár-ias dos meios de vida, na poluição da miséria, 
a mais degradante poluição do meio ambiente. 

São seres humanos incapazes de obter benefícios do progre� 
so. 



Mas apesar desse tão falado progresso, a classe op� 
. ., 

rária continua ser dominada pelos poderosos, que o egoi� 

mo ·faz perçeber um lucro maior e com isso tem que expl� 

rar, mqssacrar, exigindo mais horas extras, etc. 

-O trabalhador que faz a maior pat'te do progresso, está

marginalizado pelo pequeno grupo parlamentar que lidera

toda a massa e destró� a vida e apaga os sinais do Cria

dor e sua imagem, os rostos sofridos pela falta de apoio,

de tratamento como g.ente, incentivo, fila do INPS, etc ...

Tudo isso desfigura a sua imagem verdadeira de ser huma

no, e isso é fruto de uma irresponsabilidade social, on

de a classe operária é jogada, to�turada e ütrofiada pe

la falta de liberdade, onde os familiares sãó. complet� 

mente desequilibrados, e frustrados, porque não são tra 

tados como gente que respira o mesmo ar, adormecidos pa

ra o amanhã. 

O homem nao nasce para morrer, mas morre para viver. Com 

essa filosofia temos que encarar os trabalhos para trans

formar estas situações de cala�idade no aspesto social. 

Temos que nos conscientizar para exigirmos todos os nos

sos direitos que estão sendo violentados pela alta socie 

dade. 

Por isso vamos nos unir para conseguirmos êxito na nossa 

jornada de trabalho, nao nos prostituamos apenas por al

guma coisa a mais no salário esmagando o outro que está 

embaixo. Vamos ser desprendidos, quase que completamente. 

deste tão famoso$. 

Vamos lembrar do 19 de maio. 

Vamos lembrar da luta que houv·e em Chicago em prol da ela� 

se operária, onde operários lutaram com afinco e consegui

ram uma redução na jornada de trabalho. 
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HISTORIA DO I 9 DE MAIO 

NO dia 11 de Novembro de IBBi, quatro operérios são enforcados nos 
Estados Unidos. 

Sua condenação faz parte ia luta dos trabalhadores daquelee pafs 
para conseguir a diminuição da jornada de trabalho e melhores condi 
ções de vida. , 

A historia dessa condenação começa na cidade de Chicago, no inicio 
do s�culo XIX. Naquela �poca os operirios em sua maioria, vivia nas 
piores condições; a jornada de trabalho era de 14 e 16 Horas, ou até 
mais, e não havia legislação que os protegesse. 

Uma situação injusta como esta, tinha que ser combatida pelos próprios 
operários. Logo surgiram as primeiras organizações operirias e as 
manifestações, principalmente para reduzir a jornada de trabalho à 
ü horas. 

Mas a morte de alguns líderes não foi suficiente para parar o 
movimento operâ·rio. 

Pelo contrário, ele foi se fortalecendo. Aos poucos os operários 
conquistaram com muita luta e sacrifícios, melhorias nas 6ondiç6es 
de vida e de trabalho, entre outras a redução da jornada de trabalho 
para oito horas. 
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Os jornais têm denunciado os campos de concentração das fábricas, 
das quais a Volkswagen tem aparecido em destaque. 

Além de ameaças tipo: - Você vai para o pau-de-arara; ou - Vou te 
levar para o DOPS, etc., até crianças são ameaçadas pelos guardas. 

Câmeras de TV, guardas com binóculos vigiando são uma constante 
na vida da gente que é operário. 

Na lshibrás (Jornal Repórter 16 - abril), que fica no Caju, a 
gente é ob-rigado a fazer ginástica todo dia, além do vexame que 
a ge�te d tem de passar na safda quando somos revistados. Até fi
ca parecendo que a g�nte é que é o ladrão. 

Nas filas de �lmo�o sempre tem :•segurança;' misturado com a gente, 
fingindo que e peao. 

No Ars�nal de Marinha,. quando as filas de pagamento ou de almoço 
s�em um pouco fora da ordem, a gente leva até cacetada dos. guar
das. Na FIAT somos fotografados no banheiro fazendo necessidades 
quando demoramos um pouco mais. 

Na CBV temos que sair com uma plaqueta quandd vamos ao se�viço mé 
dico sob pena de advertência. Em muitas outr�s fábricas as condi� 
ç�es são idênticas. 

Os guardas de segurança , como se sabe, têm como chefe, sempre 
uma patente militar como: mí'3jor, capitão, coronel, almirarite, etc. 

Os guardas são treinados para bater primeiro e perguntar depois. 
São as ordens que recebem. 

Como se sabe, o aumento constante dí'3 produção exige um pol iciamen 
to maior dos patr�es. r preciso criar um clima de medo, de·inse-
gurança e delação no seio da classe operária. 

É preciso mais lucros e não basta a alta rotatividade da mão-de
-obra. 

E mais lucros se obtém sugando nao so o sangue dos trabalhadores, 
mas os seus ossos. 

Lucros e maiores 
nas fábricas. 

lucros. Eis ª' a razao de sermos tão reprimidos 



INSEGURANÇA NO TRABALHO 

Geralmente no portão das grandes obras encontre-se um agente da CIPA: 
E R:inguém entre se nao tiver o capacete. Onica medida de segurança; 

Mas parece que a CIPA nao vai alem do portão pois se alguém 

entrar na obra, sobretudo do metrÕ/vai logo ter que pisar 
na lama,passar por cima de tábua com pregos, enfrentar 

pedaços de ferros;' �ergalhaes etc .. que tornaria o 
uso das botas obri�atófi�s para qual�uer um;mas só 
alguns pares de botas ficém empilhados em cima de 

uma pratileira, bem a vista na porta do escritório 

da administração de obra,assim como luvas e outrós 

materiais de segurança; só para mostrar a qualquer 

fiscal que há equipamentos de segurança,na 

empresa, embora esses equipamentos não 

saiam da pratileira. Agora procuramos 

verificar a ·segurança dos cabos de 

guindastes, elevadores, andaimes, fios 
elétricos desemcapados, chaves 

elétricas sem proteção, etc •. 

E lá ninguém vai duvidar 

que o Bras i 1 fosse bater_ 

-. /? f I )
J J,,>-

. \ \ ( 

todos os recorde.s em 

matéria de acidentes 

de trabalho. Mas em 

cada empresA a C)PA 
coloca cartazes 
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SUA VIDA ( IMPORTANTE, 

PROCURE CONSERVA-LA 

,, 
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1 p lRP.�LHü(.eti das tudo multdo sabe que a r<.oi�f,f)A 
rN�-E.6L'AANÇ-A d . . � i:)f'>A •uEt-Htl"tc.,A Ogran e maioria das firmas Pe5-3-:Jl'1 ,..,A.i T,:<A��-

preferem gastar dinheiro i!�'TRAMI 

com ca�tazes e até pagar 
multas ao ministério d® 
trabalho do que fornecer 
l'-quipamentos de segurança 
�os seus empregados: 
Sai mais baratQ\. 

., 
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OS TRES INIMIGOS DA CLASSE OPERÁRIA: SALÁRIO, CUSTO DE VIDP E MORADIA 

. •; ., 
··.r,

Pois é companheiro, trab����nos e trabalhamos, mas não:é _assim qu�; 
' .  

deveriamos-e queriamas nos encontr,r, 
,,, •.' 

Mas infelizmente existe uma política �.�latial, que esmaga qualquer 

tentativa da classe sobrevivet dignamenie com o suor das B horas de . ,.. \ 

trabalho por dia, o_,corpo está cahsado, .mas somos obrigados a fazer 

' horas extras para poder evitar que ,f,ql_�,a até arroz e feijão para nossos 

filhos: Digo assim porque a gente mesmo,. passa estas horas todas.mui.tos 
ati mesmo.sem poder almoçar, para nao d�sinteirar o dinheiro das compras 

CUSTO DE VIDA .•• Parec.e até que estão disp1:1.tando quem dá a 

p a u 1 a d a ma i s d o i d a • E x e m p 1 o : H ã d o i s d i as 1 i . ,n os j.q, r n a . , um a f r a s e d o 

Presidente da República na qual dizia," Pão, Tr:-.abalh:o e Justiça para 
todos 11

• Poi.s be(Tl.-,::no outro dia levan:tei, fui.: até .a,o armazmm .comp-rar ,um 
pão e logo fiquei sabendo da nova o leite . a,ume11_.tou,. Mas dei_.xe i ! .. SP,:Jdo
lado/Porque e-súi·s c,oii

.
as jà não são novidades. porque. dependemos_,1de;st:e.

aumento para q�e t�l política salarial pos�a sontinuar em açao.· 

Eu acho que esta po-l·ítica salarial se divide por uns 10 ou· ni-ârs, piorque 
todo dia tem aumento deste ou daquele genero alimentício. E deste f�rma 

se forem coloc'.i:ir-J:udo como é,_·teriamos no duro um aumento ofi'cial'·de-sta 
-� - ..• • ... itit,-

mesma comissão; na'- base de uns\20 por cento ou mais por mês, em· \ie·z 'i:!e

�er como eles anunciam: 3 por cento. 1: uma parada. 

MoRADIA ... Direito.que poucos tem. t muito simples. O BNH 'foi 
criado para resolver os prob

.
_1.emas do pobre, mas está resolvendo''<::>' 

-, . i � ' 

p r o b 1 em a d e m u i t os r i c os • O s a 1 á r i a m í n i mo é d e C r 1 5 6 O • Se r á q u·e' o 

referido banco aluga uma casa para as pessoas que ganham isto?' 

Pois bem ; para isso. eles fechem os olhos e colocamnas maos das finan
ceiras para que estas explorem aquilo·que seria para as classes menos 

ravorecidas, e as vendam para quem possa paga-la�_ bem mais caras, 

assim este · ou aquele eleve seus lucros cada vez m�is, 

Companheir�s, é preciso que lutem6s para que a luta do 1� de Maio 
seguindo o exem�lo de Chicago tenha a sua seq�ncia também entre n6s. 

•
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IQ �� MAiO 1979 

São cinco horas, amanh�ce.&'di·a. 
Nos irens e 5nibus sup�rlb��dos, 
Milhares de trabalhadores apertados 
Vão para labuta de cada dia. 

,, : · ·, ') · , r- ,, i...' :·, . 

Depois clé 'uma noi �e enc,urta.da, .. , 
• • . ·-· , 1 ... 

Como gado -1·-evado ao matadouro, 
Vão tentar aguentar mais uma jornada 

Para não morrer de fome. 

Nesta ·cidade ,mara •::i'l:h0dsa,; · 
S ão m 1 h a r e s · chie g·a:n d o · d a ró ç a , 
Atraí.dos ·.pela f,amosa · 
Vida urbana desastrosa. 

Deixaram :p.es·ca; c.:aça;e liberdade 

Certo, no sertão tinha muita 
E lá para viver era dureza. 

Mas apesar disso, lá eram gente, 
Trabalham o·,.d_ia: todo feito máquinas. 
t'. como no cam-po ··de concentração, 
Nem tem direito de reclamar da exploração 

Quando_ estav:a·-,n'o interior, o voto daquela 
Dizia o gove-rno, era intel-igente. 
Agora que es,t-ão, na cidade, 
Diz o Governo: i uma calamidade. 

Hoje, neste primeiro de Maio, 
Queremos juntos honrar 
A q u e 1 e s q u.e, ou t r o r a s em d e s ma i o ! 
Ati sua vida souberam dar. 

Com amor e generosidade, 
Eles defenderam os direitos negados 
'A caasse oeeréria em sua total idade 
Pelo .tubaroes foram sacrificados. 

Hoje, dia do trabalhador 
Temos que nos unir e lutar, 
Para junto nos 1 ibertar 
Da injustiça e da dor. 

Assim, opressão, ganância e maldade 
Serão vencidas, pois temos confiança 
A nossa luta trava com esperança 
Trará amor, justiça e liberdade. 

----'---

:, __ .. 

EM GREVE Alô ABC 



- ...... -,.,,. 

' . 1, 

S A L Ã n I O M f N I M O 

Em uma República de um canto qualquer do mundo, fizeram uma lei que 
dizia: 11 A menor remuneração que um trabalhador deve gangar, tem que 
cobrir todas as suas despesas como alimentação, vestuário, transpo� 
te, e etc_. 11 

Passaram-se os anos e os cidadãos deste país que ganhavam o dito sa 
lário reclamavam todo final de mês, na hora de receber o famigeradÕ, 
que não dava para cobrir todas as despesas e dívidas que eles assu 
miam. 

Um dia, os dirigentes _do país, cansados de ouvir tantas reclamações 
dos trabalhadores, resolveram fazer uma experiência: um dos compo
nentes do gover�o iria viver durante um ano com o referido salário. 

,, 

-·� ' 

A primeira coisa que o cobaJa pensou foi em um lugar para morar.Pro 
cura daqui, procura dali e -só.achou casa, em condições de morar, se 
pag.asse um aluguel de 2 a 3 mil cruzeiros. AÍ, pensou: - Com este sa 
láiio, só posso morar em um c6modo na Baixada! E partiu para o su- -
búrbio. 

; 
,.,Para chegar a·o ·trabalho, levava de 2 a 3 horas. Quando chegava em 

casa, \já �stá�j ·cansado, quebrado e com o corpo moído dos apertos e 
emp�rrões d& tfem e do 3nibus. 

E v�io o final- do_ 1<1 mês., Recebeu_ Cr$1.560,00. Pagou o alugue� de 
Cr$(,'OO,OO e coto o'- que· sobrou começou a. fazer cálculos para fazer o 
dinheiro estic��--bastante para as compras, o colé�Jo das crianças, 
roupas e tran1spórfe.· Aí, pensou: - Par.:i quê eu estudei tanto· E·cono
mia7 Tem que d�rt Mas, não deu. O cobaia quase ficou louco de tanto 
fazer contas. ·· ·,,,: 

P as s ava -se o t e;n p � e o c o b a i a , a e a d a f i na 1 d e mês , ma i s · se a f u n d a -
va. No 5� mês resolveu cortar os supérfluos .. Passou a comprar tudo 
pela metade. Dividiu a carne e passou a usar os ovos. Quando rece
bia no final do mês, comprava um quilo de carne para o pessoal não 
se esquecer do gos�o. 

No nono mis, estava quase louco. Fazia contas e mais contas e·o Sa
lário mlnimo não dava. AÍ pintou a turma do Movimento do Custo de 
Vida, que queria que ele assinasse um abaixo-assinado. Ele simples
mente expulsou a turma do M.C.V. dizendo que nunca assinarra aq�ele 
pape 1 

No décimo-segundo mes a situação estava ruça. O cara estava mais 
velho, abatido, e a roup� �oda remendada. O pregos da quitandi, do 
armazém, da padaria, estavam cheios de fiados. Já não havi"a :mais es 
paço para eles. 

Ufa! Enfim passou o ano e com grande prop�ganda, o governo anun
ciou II o homem que •i"a poovar que com o salário mínimo dava para vi
ver bem 11 • Os jornais, rádios, televisões e públicos estavam loucos 
para conhecê-lo Todo o ambiente era festivo! O locutor disse ao 
entrevistado:- "Eis o herói: - o quê tem a falar sobre a experiên
cia? O herói abriu a boca pesadamente e ... comeu o microfone. 

.. 



O T R A B A L H' O D A M U L H E R · --

Emp�egada doméstica. 
Real idade: A maioria das empregadas vem do cam
po, onde trabalham corno camponesas. Geralmente, 
quando chegam a cidade em busca de emprego, se 
situam nos grandes centros urbanos. Vão traba
lhar nos bairros onde moram a alta e a média bur 
guesia,, e vão morar nos bairros e favelas dã 
periferia da cid�de. 

A nível de Bra.st_i, ·�âo s�t>ernos ao certo o núrne·· 
ro de empregadas domésticas, mas percebemos 
que é um número bastante significativo da mão-de-
-obra feminina nas grandes cidades. 

Uma grande parte delas vem de famílias muito nu
merosas_�nde os pais não tirn condições de susten
tar a propria família,e 01Jtras, são filhas de 
mãe-solteira. 

.. /; 

Suas aspiraçõ�s, antes de viver as real idades 
da cidade giande, é trabalhar menos e ter um 
maior saliri�, vestir, estudar e ajudar os 
pais. Depois de 1a1gum_ tempo essas aspirações 
mudam de aspec�o. Sentem que o salirio é mui
to pouco. Trabalham mais de 15 horas por dia, 
não lhe sobra tempo para nada. Daí quererem 
deixar de ser domésticas; querem ter uma ou
tra profissio e ganhar mais para poder aju- ( 
dar a farnTlia fin�nceirarnente, Querem também,

1 urna melhor condiçao e tratamento no trabalho.-�,..:....::: 

As saídas que encontram são limitadas. Em ge� 
ral querem mudar de emprego, outras apelam p���� 
ra o casamento ou se juntam a um homem ou caem 
na prostituição. 

� .N. / 

,r3s:� � --x:t 1

yLII 
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P ATJ:i°Ã O 

Patrão, ·cozrta essa de· e;pÍÔt>a-,/ãó 
Pois, por i$BO meu pai jà morre� 
De tanto tr.ab�Úiar. 

Patrão, como meu pai jã foram muitos 

Promovidos a defuntos 
,_ . .  

Mas o povo nao esqueceu. 

Patrão, este povo tá calado 

Porque é subjugado 
Pela força do poder. 

PATRÃO, posso com certeza afirmar 
Que das nossas mãos brotará 
Um mundo de justiça 
§ a exploração, vamos exterminar!

po 
copo cheio de amor 

.,-,;,/ 

�,�·-... 
.... 

' . . 
. .. � 

' 

DE FAZER 

os ingredientes 
Com as mãos que lutam 
Leva ao forno bem quente 
Do coração junte; os seus 
Irmãos e distribua 
Gen tilmente. 

' . 

.. 

o 



Há pouco mais de cem anos, no 1? de maio de 1886, trabalhadores norte-america

nos pagaram, com seu sangue generoso, o preço da luta permanente a favor da 

justiça. Esses trabalhadores, enforcados pelas mãos dos grandes capital is 

tas de seu pa Í s pe 1 o 1
1c ri me11 de de fenderem a redução da jornada, não foram os 

primeiros ou os Únicos na história. Seu exemplo, contudo, frutificou e seu 

sangue semeou a terra para que dela, pelas mãos de muitos outros trabalhado 

res, nascesse a árvore que produz e sempre produzirá os frutos saborosos da 

justiça, da fraternidade e da paz. 

Em nosso país, nos, trabalhadores, ã imagem e semelhança dorue aconteceu e a -

contece em outros parses, atnda paga�os, apesar de nossa resistincia, o amar-

go preço da brutal exploração imposta pelos donos do capitalº A cada novo 

dia, porém, mais e mais companheiros se juntam ã luta daqueles já empenhados! 

fetivamente na superação dessa violência. A cada novo dia, conquistamos novas 

e maiores vitórias, transformando a sociedade em direção a um mundo onde, como 

diz Isaías, o lobo e o cordeiro viverão juntos e em paz. t claro que temos P! 

la frente muito eh.ão para caminhar. O mais importante ê saber onde quere 

mos chegar. Sim, queremos chegar a essa terra prometida, a esse Brasil e a 

esse mundo onde existirá fartura nas m�sas, sorrisos nos rostos e onde o homem 

será o irmão do outro homem. 

Neste 1? de maio, celebremos acima de tudo a festa que existe na luta de todos 

nós. trab.alh.adores. Celebremos. com vigor nossos desafios. Precisamos nos org� 

nizar com força mutto malar. Precisa�os estar presentes em todas as lutas.Pre 

eis.amos ter propostas concretas capazes de atrair para o nosso lado as campa -

nheiras e os companhetros que ainda têm medo. Precisamos construir a democra

cia no cotidfano, respeltando aqueles que pensam diferente de nós, buscando , 

primeiro de tudo, nossos pontos de convergência. Nossa luta é sagrada e prec..!_ 



samos ter orgulho de nossa condição de trabalhadores, produtores da rique

za, exigindo o lugar que nos cabe de direito na sociedade em que vivemos • 

Queremos que essa sociedade tenha o rosto bonito.de todas as companheiras, 

de todos os companheiros. Somente assim, assumindo corajosa e coletivamen 

te todos esses desafios, estaremos em co.ndiçÕes de construir a casa sobre 

a rocha, a casa que sera a morada espaçosa e bonita de todos os trabalhado 

res em uma sociedade onde a injustiça e a opressão não mais existirao. 
,., 

Pode parecer que tudo isso nao passa de fantasia, de simples utopta. A 

verdade, contudo, i bem outra: apesar das gigantescas dificuldades em que 

-vtvemos, ampliadas pelas recentes medidas econômicas, não podemos levar a

dtante nossa luta se não nos convencermos firmemente de nossa importin

da dec i s:i-va nesta soe l:edade. O presente e o futuro nos pertencem. De

nossa untão, de nossa luta conjunta, de nossa organização e mobilização

de nosso justo orgulh.o como trab.alhadores -- de tudo isso nasce, aqui e a-.

go�a, uma v[da nova que fecunda o presente e o futuro. Vamos viv�-la com 

alegria infini:ta de sabermos que, como cristãos., estamos criando a socied.'.:!_ 

de onde nós e nossos ftlhos viveremos com fartura e bem-aventurança. A 

construção do Retno co1I1eça a cada amanhecer. Aprovei·temos o dia e celebre 

mos, na luta e na festa, a certeza da vitória. 

-�AS To R A L . O P ERA R l A

. O\OC.E.SE·

NOVA lGUM;U · RJ

Rua Cipitão Chaves, i6l

Centro · CEP 26.000

1 ________ _



-QUAL O VALOR VO TRABALHO, COMO ESTÃ A CONVIÇÃO VE VIVA VOS
C em a.no-6 a,tJtâ6 a. Enc1c.-U.ca. (c.aJLta) "RE1WM NOVARUM" pMmulga.da pelo Papa. Leão XIII 

jã. 6ala.va. daA .peM.i.n!M c.ondlç.õu de vida a. que eJtam .6u.bmeü.do.6 o.6 opeMJúo.6. (Tex.to - BMe 
da. CF/91 Pa.g. 80). 

No.:tamo.6 hoje que a..6 c.o.l.6� nã.o mu.dalta.m muUo, p!ÚnCÁ;Pa.fmente no �li. Na. � ttati..
va. de .t!La.n.6óoJtma.JL e.6.6a. dUIUt Jt.eaU.dade., o.6 .ttLaba.tha.doJt.U CJLU,.tao.6 but,cam a. Lu.z do Evangelho 
uma. .6a1da. e .também .6e o.>r..ga.n-lzam em Pa..6.toJr.aÁ.J.i Soc.iah,, S-lncUc.ato.6, Pa!rildo.6 Po.atlc.o.6, no 
Mov-lme.nto PopulM, etc.; c.omp.>r..eendendo q ue .l.6.60 qu.e u.tã. a1 60-l pelo p.>r..Õp/Úo homem e qu.e e.� 
be a.o pJLÕp,úo homem c.on-6.t!Lu.vt uma. .6oc.iedade j U6.ta.. 

Pe.Jt.9u.nta.mo.6 a a. lgun.6 t�a. b a..eha. doJr..e.6 :
O QUE VOCt VIRIA PARA O TRABAL HAVOR NO VIA VO TRABALHO? 

• Que. ,temo-6 qu.e .eu.ta.li. junto.ó pelo.6 no.6.60.6 dUr.eUo.6 e pMa. que .6e c.on.6.tJr..ua uma. .6oc.ie.dad!
j U6.:ta. e. 61ta-te..>r..na.. E qu.e. pode.mo.ó c.on.tM c.om a. 60.>r..ça. de Clú.6to, po.>r..qu.e. a. 60Jc.ça. de Cw:to e 
mcu.oJt. que :toda. óJt.a.qu.eza. humana.. 
- O QUE FAZER PARA TERMOS UM FUTUR O MELHOR?
R. O .tJt.a.balha.doJr.. pJt.e.c..l6a. te.Jr.. c.on6,lança. na .6ua. c.a.pa.c.-ldade .6eja. qua.l óM. o .6eu. t.Jt.a.ba..eho, e
nã.o .õe dúxa.Jt ma.n.-i.pulM nem c.oa.g.úi. pelo pavi.â.o.

Com a. vontade de. óa.ze.>r.. c.om que. o .tJt.a.balho .6eja. de.v-lda.me.nte. va.fo,úzado e: o due.jo de 
c.on.6tlt.u.i.Jt um mundo jU6.to e óJt.a.te.Jt.YLo c.omo no.6 en.6inou. le..6U6 Clúl.,.t.o, viemo.6 c.onvoc.all. VOCt, 
SUA REGION AL, S UA PAROQUIA, SUA COMUN IVAVE a. o.>r..ga.n.-i.za.Jtem e.vento.ó que. .tenha.m e.amo 
.tema. o " MUN VO VO TRABALHO ". Pa.Jt.a. -l-6.to ap1t.e..6en.:ta.mo.õ a.lguma..6 .6u.ge..6.tÕu: 

QUE SE C OMEMORE O 1Q de. mtúo, óa.zendo-.6e a "A S EMANA VO TRABALHAVOR" c.om Pa. 
.f..e..6.t!La..6, V2deo.6, Veba-tu, etc.. Que. .õe. óa.ç.a. de p1t.e.6e.>r..ênc.ia. no d.ta. 1q de m:úo a. "C ELEB RA -=
Ç�O VO TRAB AL HADOR"; fembMmo.6 que. pM.a. e.Me. Eve.nto a Comi...Mã.o Mundo do T1ta.ba.tho pll.e.pa. 
.•wu um .6ub1.>:Z.d.i.o. -

QUE SE CRIE UMA "COOR VENAÇÃO" A NTVEL REGIONAL, PAROQUIAL ou. C OMUN I TÃ
RIO pcvc.a. fevM a. CF/91 a.tê. o ó,i.na.l do a.no. Pode.-.6e. U.6M e.amo .õu.b-61.d.i.o o .Ma.nua.e c.om o Tex
o-BMe. da. Campanha.. 

Inf,oJLJr.amo.6 que. o Te.x,.to-Ba.óe. _ da. Campanha. .6e. e..6go.tau., m::t6 que a. Cooltde.na.ç.ão Vioc.e..6a.na., 
da. PO a.do:t�u. um doc.u.me.nto de 13 pa.gina..6 c.orn o ll.e..6umo de..6:t.e. UvJW ao p1te.ç.o de. C.>r..$ 100 00 
( Cem C1t.uzeuw-6) 

' 

I nóo1tmamo.6 _ :t�bê.m que. no pJr..Ó zi.mo dia. 04 de. rna,lo ha.ve.>r..ã. uma. AM e.rnblua. no Ce.pa..l e.m No 
va Igu.a.ç.u. no ho�o � _08:00 h.6 c:t.6 12:00 h.6 01r..9arúza.do pela. Cooltdena.ç.ã.o V .. i.oc.e..6a.na. de Cam
pa.nha., pa.Jta. .6e. cll.6c.u,t.hc. j U.6.tarrente. e.amo leva.Jt. a. Campanha. a.tê o 6,[na.t do a.no. 

-

E-6.t� ca.Jt.ta. .6e. cllJt.J.,ge. a. PAVRES, . LTVE�ES VE GRUPOS, COORVENAVORES, e ao-6 CRISTÃOS EMGERAL..:P:�'!7.0-6 que e..6.6a..6 pMpo�.t� _.6e.Jam d.l6c.u.ti..da..6 pelo-6 Glr.upo.6, PtU:toJz.a,U, e. .também e.m CON��f:'f}:.:tr-�.EU3�tIAS, Com��, PaJr.oq�, Re9.lonai..6 pa.Jt.a. qu.e. .6e.jam de.vidame.n.te. e.n.c.anu..t:i •....•..... :.::.��:/º,(.ºc.amo.6 a. cll.6po.6-<.ç.ao pa.Jt.a. a.JudM no que no-6 óoJr..po.6.6Zvel.
·.::-.::.-.-::.::·.: � \�A���ÇIPE, junto-6 p od e�e.mo.õ c.on.6:t.�u,i.� o R EIN O VE JUSTIÇA·

�-..... \..,...�:·I / ��.:;.
, 

F 1r..a..te1r..na.lm e.n.t e., 

COORVENAÇÃO VI OCESANA VE PASTORAL OPERÁR IA, 

N o va. Igu.a.ç.u., 17/04/91 

t 



. NcuJJ 
1 º DE MAI0-1qqi 

DIA DOS TRABALHADORES 
• 

"E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o, renovtlndo tl vossa mente" (R_m 12,2) 

TRABALHO COM JUST ÇA t: PAZ 

Com o trabalho ganhamos o "pão nosso de cada dia e o leite das crianças". 
Quando trabalhamos nos associamos a Deus, contribuindo na criação da vida, na 
transformação do mundo, da sociedade, da natureza e de nós mesmos. 

O processo de globalização econômica e o surgimento de novas tecnologias trazem 
conseqüências profundas, entre elas o crescente desemprego, tornando também o trabalho 
restrito, seletivo com individualismo e competitividade, produzindo exaustão, ansiedade e 
desânimo. 

O desemprego crescente e a busca por urna vida melhor, contribuem para a 
intensificação da migração, submetendo tantos trabalhadores(as) às condições de trabalho 
precarizadas e desumanas. Direitos duramente conquistados, correm o risco de extinção, 
por força de vários interesses evidenciados, a exemplo da reforma da previdência. 

· Os recursos destinados às política� sociais, aos mais pobres e excluídos são sempre
menores. A prioridade do governo,,é ó

,.. 

plano econômico e não a vida do povo. "Não é
justo que se roube o pouco dinheiro dos pobres aposentlulos, dos pequenos produtores e
dos trabalhadores em geral para injetar no sistema financeiro, salvando quem
economicamente já está salvo ou já acumulou ingentes riquezas, através da fraude e do

roubo. Basta de sacrificar vidas para salvar planos econômicos!" (Nota da CNBB de

29/02/96) 

Clamamos por uma política econorn1ca que pnonze o social, com garantia do 
direito ao trabalho, melhor distribuição de renda, reforma agrária verdadeira, política 
agrícola justa, o fim da violência, da impunidade, do trabalho escravo e infantil, a 
revogação do

,.
Decreto 1775 e a demarcação das terras indígenas. Enfim, que a vida seja 

valorizada: emprego para todos, com a redução da jornada de trabalho, o fim das horas 
extras ... para que possamos viver todas as dimensões da vida (lazer, família, estudo). 

Neste 1 º de maio vamos fazer ouvir a nossa voz. Queremos construir a nova 
sociedade justa, fraterna e solidária, sinal do Reino que Jesus anunciou, onde a VIDA 
ESTEJA EM PRIMEIRO LUGAR e o TRABALHO SEJA COM JUSTIÇA E PAZ! 

A ESPERANÇA NOS MOVE .. . 
A ESPERANÇA NOS UNE .. . 

* Pastoral Operária * Pastoral da Terra * Serviço Pastoral dos Migrantes * CEFURIA * Serviço à Mulher
Marginalizada * Cáritas Brasileira * Pastoral do Menor * Pastoral da Criança * Pastoral Carcerária * Conselho
Pastoral dos Pescadores* CIMI * Pastoral da Saúde* IBRADES * CERIS * Setor Pastoral Social-CNBB.

. .. 
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SECRETARIADO NACIONAL DA PASTORAL OPERÁRIA 
Inscrição no CGC 27 .212. 968/0020-09 

Av. Pres. Kennedy, 1861 - Sala 108 - 25020-000 - Duque de Caxias-RJ. 
Tel.: (021) 771.3459 - FAX (021) 772.5465 

JOª ASSEltfflLÊIA OOACIOOOAL DA PASTORAL OPERÁRIA 
09(à noite), JO, JJ e J2 de dezembro-)993. 

Santa Fé, SP. 

YEl!U: A LUTA DOS TRABALHADORES PELA VIDA EM TEMPO DE DESEMPREGO 

P R O G R A M A 

JQ DIA - 09/J2 - Quinta-feira (às J9:00) 

ABERTURA - AcoJhida 
- Integração
- Apresentação CuJturaJ (Grupo de teatro)

2º DIA - J0/12 - Sexta-feira 

. ANALISAR A REALIDADE A PARTIR DOS SUB-TEMAS E FAZER AVALIAÇÃO DA PO 

0�:00 - Oração Inicia) 
08:30 - Introdução ao trabaJho de Grupos por Subtemas: 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AUMENTO DO DESEMPREGO 

LUTA PELA VIDA E CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA 

DESAGREGAÇÃO CULTURAL DOS TRABALHADORES 

. DEUS NA VIDA DOS TRABALHADORES 

08:45 - Grupos por Subtemas 

20' - exposição assessor 
40' - sub-grupos com perguntas 

60' - PJenária - apresentação grupos 

J0:45 - Cafezinho 

JJ :15 - Grupos - PJenário-SÍntese 

11:30 - AVALIAÇÃO PO - Como a PO esteve presente nesse contexto nos 
ÚJtimos 2 anos? (cochicho) 

12:30 - AJmoço 

14:30 Grupos Sub-temas - Preparar apresentação no pJenário 
(Síntese e criatividade) 

15:30 - PJenária Gera) - Apresentação dos Grupos 

16:30 - Cafezinho 

17:00 - PLENÁRIA - Debate 
18:30 - Sintese do dia 
19:00 - Jantar 



3º DIA - 11/12 - Sábado 

- DEFINIR PISTAS DE AÇÃO PARA OS PRÓXIMOS ANOS

08:00 - Oração 

08:30 - Introdução do trabaJho (4 grupos por Jetra) 

09:00 - TRABALHO EM GRUPOS 

10' - Individua) - QuaJ o principaJ desafio que está coJocado 
para a PO nos próximos anos? 

50' - PJenário - Definir um desafio 

J0:00 - Cafezinho (nos grupos) 

10:15 - 10' - Individua) - QuaJ a soJução que você apresenta para o 
desafio? 

50' - PJenário - Definir no grupo 3 soJuções 

11:15 - Preparar apresentação simbÓJica do Des�fio 

12:00 - ALMOÇO 

14:00 - PLENÁRIO GERAL 

Apresen�ação simbÓJica do desafio 
. Cada grupo apresentar em cartaz o desafio e as soJuções 

16:30 - Cafezinho

17:00 - PLENÁRIA GERAL

. PoJÍtica de Formação 
Informes da Coordenação Naciona.l 

18:30 - JANTAR

NOITE - CELEBRAÇÃO E FESTA

4Q DIA - 12/12 - DOMINGO 

08:00 - EJeição da Coordenação (nomes e votação) 
Apresentação do ConseJho e Liberados NacionaJ 
Agente Assistente 

08:45 - FINANÇAS

Gastos da AssembJéia 
. Quadro NacionaJ 
. Sugestões, questionamentos 

10:00 - Cafezinho 

10:15 - Estrutura (aJterações) 

11:15 - AVALIAÇÃO 
12:00 - Mensagem da AssembJéia 

E11cami11llame11tos Finais 

13:00 - ALMOÇO - ENCERRAMENTO 

.. . 
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****CO�O Clll!lB:GAR**** 

Atenção: Há vários'.terminais Rodoviários em São Paulo. 
Confirme qual o terminal Rodovidário de seu desembarque. 

PARA QUEM CHEGA DE'ÔNIBUS: 

- No Terminal Rodoviário Tietê

Dentro do próprio terminal Rodoviário procurar o guichê da Viação CO
.tlm e comprar passagem de Ônibus para JUNDIAÍ, Via Anhanguera.
Atenção: SÓ serv� a linha Via Anhanguera.

Tomar o Ônibus JUNDIAÍ (Via Anhanguera) e pedir para descer no Km 26,
na altura do Viaduto, em frente a antiga Faculdade Anchieta.

- No Terminal Rodoviário Bresser há duas opções:

lº) Tomar o metrô sentido BARRA FUNDA e descer na estação Barra Funda,
que é o final da linha. A seguir tomar o Ônibus da empresa Urubu
gunga, que v.ai para Jordanésia e pedir para descer no Km. 26, da 
Via Anhanguera. 

2º) Tomar o metro sentido Barra Funda; descer na estação SÉ e ai to
mar o metrô sentido SANTANA e descer na estação TIETÊ. No termi -
nal Rodovidário Tietê proceder conforme as indicações acima. 

- No Terminal Rodoviário Barra Funda

Para quem chega no terminal Barra Funda, passar pelas catracas (role
tas) do metrô e spÍ pela direita. Seguir em frente e e descer a 2ª es
cada também à direita.

Já na calçada, procurar o ponto de Ônibus da empresa A.V. URUBUPUNGA
com destino à Jordanésia e Cajamar. É o 6Q ponto de Ônibus à frente,
contando como primeiro o ponto que fica antes do pé da escada.

Obs.: Nesse ponto de Ônibus fazem paradas outros Ônibus sem nome de em
presa, sao os chamados clandestinos (empresa pirata); não se 
preocupe e aguarde até chegar o Ônibus da empresa acima referida. 

Tomando o Ônibus indicado, pedir para descer no Km 26 da Via Anhanguera. 

PARA QUEM CHEGA DE AVIÃO : 

Saindo do Aeroporto, à direita há vários pontos de Ônibus da Empre
sa .fil::IT..ll. Procurar o Ônibus que vai para o terminal Rodoviário BRESSER 
O tempo de percursso dura aproximadamente l hora. Chegando no Terminal 
Rodoviário Bresser proceder conforme as indicações para Ônibus. 

* * * * * * * * * * * * * 

Um grande abraço e Boa Viagem! 
Aguardamos vocês com alegria! 

p/Secretariado Nacional da Past. Operária 



[10ª ASSEMBLÊIA-NACION ALDA PASTORALOPERÃRIAI 
LOCAL: CENT RO PASTORAL SANTA FÉ (antiga FacuJdade Anchieta) 
END.: Rodovia Anhanguera, Km 26 - São PauJo - SP. 
FON E: (OJ J) 836-6200 
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- Para quem vem de São PauJo ( Rodoviárias do Centro de SP), descer no

Km 26 da Rodovia Anhanguera, onde há uma pJaca indicando saída para
Perus, ao Jado do viaduto . Subir o viaduto e oJhar à direita para J�
caJizar a Casa de Encontros (Centro Pastora]). Descer o viaduto

pegar a rua paraJeJa a Via Anhanguera e subir a rua do Centro de Pas
toraJ à 20 metros do Viaduto.

- Para quem vem de JundiaÍ, por Campinas, descer em frente à casa.

Obs.: Maiores informações veja no verso desta foJha. 



SECRETARIADO NACIONAL DA PASTORAL OPERÁRIA 
Inscrição no CGC 27 .212. 968/0020-09 

Av. Pres. Kennedy, 1861 - Sala 108 - 25020-000 - Duque de Caxias-RJ. 

Tel.: (021) 771.3459 - FAX (021) 772.5465 

Queridos companheiros(as) do 
ConseJ ho NacionaJ , 

Duque de Caxias, 24 de novembro de J993. 

Esta é para Jembrar e ao mesmo tempo confirmar, que no dia 

09 de dezembro haverá reuniao do ConseJho NacionaJ da PO. 

O JocaJ será o mesmo ja reservado para a AssembJéia Nacio-
naJ, Centro de Pastora) Santa Fé, em São PauJo. Veja em anexo, as 
informações de como fazer para chegar ao JocaJ. 

Com reJação a pauta, basicamente os pontos serão os segui� 
tes: 

J - ASSEMBLÉIA NACIONAL 
Pauta 

. Divisão das tarefas 

2 - INSAD - Ata de incJusão dos novos socios 

3 - ESTRUTURA (adequação) 

Mudança no estatuto 

Secretariado 

Liberados 

4 - RENOVAÇÃO DO CONSELHO E COORDENAÇÃO NACIONAL 

5 - TRABALHO DAS EQUIPES 

Grupos de Base 

Formação 

6 - VISITA DE AVALIAÇÃO FEITA PELA MISEREOR 

O início da reunião está previsto para às 09:00 horas do 
dia 09/)2 (quinta-feira). É preciso que os companheiros(as) cheguem 
dentro do horário estipuJado, para que se possa discutir com certo 
tempo e tranquiJidade as questões da pauta. 

Importante: A coordenação se reunirá no dia 08/)2 (quarta-feira), 
a partir das )2:00 hs, no mesmo JocaJ. 

Sem mais para o momento, nos despedimos com nosso carinhoso 
abraço. CGntando com sua importante pres��a, ag�rdam_ os vpcês com
aJegria. 

//. 1//l p/ Secretari/;_M)J�'(:Afã �{). 



SECRETARIADO NACIONAL DA PASTORAL OPERÁRIA 
Inscrição no CGC 27 .212. 968/0020-09 

Av. Pres. Kennedy, 1861 - Sala 108 - 25020-000 - Duque de Caxias-RJ. 

lei.: (021) 771.3459 - FAX (021) 772.5465 

Duque de Caxias,26 de novembro de J993. 

Assunto: X ASSEMBLÉIA NACIONAL DA PASTORAL OPERÁRIA 

Companheiros e companheiras, 

Saudações! 

Estamos às vesperas da data de reaJização da X AssembJéia NacionaJ da 
Pastora) Operária. Acreditamos que todos já estejam preparados e muito animados, 
na expectativa de que este seja um grande momento na vida da Pastora) Operária, 
criando novo ânimo em cada miJitante. 

Queremos ter um quadro quantitativo reaJ da PO do BrasiJ a partir de 
números atuaJizados, por isso gostaríamos que os companheiros(as) respondessem 
às seguintes questões: 

J )NOME DO ESTADO: .............................................................. . 

2) QUANTOS LIBERADOS TÊM A PO? ( NQ) .............................................. . 

3)A PO ESTÁ PRESENTE HOJE, em:

-QUANTAS CIDADES? (NQ) ..................... . 

-QUANTAS DIOCESES? (NQ) .................... . 

- NOMES DAS CIDADES: ............................................................ . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

NOMES DAS DIOCESES ............................................................ . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 
. . . . . . . 

4) QUANTOS AGENTES TRABALHAM A PO? ( NQ) .......................................... . 

5) EXISTEM QUANTOS GRUPOS DE BASE FUNCIONANDO? ( NQ) ............................... . 

Impo_rtante: Não vaJe responder apenas para cumprir urna tarefa, ou porque a PO Nacio 
naJ está pedindo. É preciso que estas perguntas sejam respondidas com 
firmeza, sendo apresentado o quadro quantitativo reaJ, sem a tentativa 
de camufJar ou enfeitar nossa reaJidade. 
Esses dados são importantes para estabeJecermos uma anáJise comparativa. 

SoJicitamos que os companheiros(as) tragam esses dados na próxima reunião 

do ConseJho. 

Obs.: SeJnecessário favor utiJizar
fo ha anexa para compJementar 
os dados soJicitados. 

Nosso fraterno abraço e até breve. 



SECRETARIADO NACIONAL DA PASTORAL OPERÁRIA 
Inscrição no CGC 27 .212. 968/0020-09 

Av. Pres. Kennedy, 1861 - Sala 108 - 25020-000 - Duque de Caxias-RJ. 

Tel.: (021) 771.3459 - FAX (021) 772.5465 

Duque de Caxias-RJ, 22 de novembro de 1993. 

Prezado Companheiro/a, 

Há algum tempo estamos debatendo na PO sobre os caminhos que 

devemos trilhar nos próximos anos. Sabemos que esta é uma discus

são importante e que já vem sendo feita, mesmo que sem muito orde 

namento. 

Recebemoso texto "POR ONDE ANDA A PASTORAL OPERÁRIA NACIONAL 

(?) (Uma Contribuição à Coordenação Nacional) ", escrito pelo com

panheiro Cícero Cavalcante (PO-CE), ex-liberado nacional. 

A Coordenação Nacional da PO agradece a contribuição do com

panheiro e solicita às pessoas que lerem o refertdo texto, que e

mitam sua opinião por escrito. Sabemos que o tempo de cada um e a 

pertado mas o do Cícero também é. No entanto, ele conseguiu arru

mar espaço para escrever 10 páginas sobre a PO. Independentemente 

do conteúdo consideramos isto uma grande contribuição. 

Outras contribuições neste sentido são sempre muito bem-vin

das e estamos d�spostos a socializar todas que chegarem no nosso 

Secretariado Nacional. 

t: importante que saiamos desta situação de "dormência" em 

que as pessoas levantam preocupações, idéias para o debate e nós 

nao reag�mos ou fazemos de conta que está tudo bem. Aqueles com

panheiros/as que se sentirem desafiados a escrever algo sobre a 

PO, pedimos que o façam e enviem para: 

SECRETARIADO NACIONAL DA PO 

Av. Presidente Kennedy, 1861 - Sl 08 

Duque de Caxias - RJ 25020-000 

Fax: (021) 772-5465 

Agradecemos sua atenção e contamos com a sua colaboração. um 

grande abraço. 

Haroldo G 

P/ Coordenação Nacional da PO. 
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POR ONDE ANDA A PASTORAL OPERÂRIA NACIONAL (?} 

(Uma contribuição a Coordenação Nacional} 

1. Apresentação.

o presente texto é fruto de algumas preocupaçoes sinceras que

acompanham hoje o desenrrolar de nossa atuação junto a Pastoral Opern

ria. 

t também a quebra de um silêncio de quase trés anos como 

ex-li berado nacional. Algo que geralmente acontece com a maioria dos 

companheiros que passam por esse estágio de contribuição. 

As questões aquí levantadas representam, antes de tudo, o de

sejo de trazer'9tôna um debate que a muito tempo não ternos feito com 

profundidade: O papel da PO hoje. 

Não há nenhuma pretensão de indicar receitas para a PO nacio

nal, nem.tão pouco há ilusão de que as afirmações feitas aquí,represe� 

tem verdades absolutas. Temos, pois, clareza dos limites que nos impe

de�a realização de uma análise mais profunda da PO que ternos hoje. Nes 

se sentido o próprio texto é bastante limitado em sua forma. 

O fato de poder partilhar estas preocupaçoes com a Coordena 

çao Nacional é, por si, urna iniciativa importante que nos ajuda a per 

ceber que, de alguma forma, os ex-liberados nacionais podem contribuir, 

se assim quizerem, com esta pastoral que ajudaram a construir. 

2. Um pouco do passado.

Nos anos de 1986 a 88, urna grande interrogação rondava à exo-

cutiva nacional da Pastoral Operária: Que significado tem as 

cias nacionais na PO do Brasil? 

instân-

Verficava-se naquele período, um grande "abismo" entre as ins 

tâncias nacionais e regionais, mesmo com a existência de um trabal 110

permanente de articulação entre as mesmas, sobre o qual os · liberados 

nacionais tinham um papel destacado. 

Foi justamente a partir deste trabalho de articulação, reali

zado através de viagens sistemáticas aos regionais, que cl1egamos a con 
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cluir, por diversar lacunas detectadas, que a PO do Brasil nao conse

guia ser nacional. Ou seJ·a, mesmo t d t es an o presen e em quase todos os

estados do país, a sua "vida nacional" estava reduzida,praticamente,

a meras reuniões no Rio de Janeiro.

Por vida nacional se entendia a soma, ou síntese, do tra

balho realizado pelas POs locais em suas instâncias nacionais. Como 

também, pensar nacionalmente a PO, seria o mesmo que pensar e delib� 

rar açoes para serem implementadas coletivamente, de forma sistemáti 

ca e permanente, pelo conjunto das POs locais. Sem querer, evidente-

mente, negar as especificidades e características próprias de cada 

região. Nese sentido, a própria PO nacional seria também o resulta-

do ou a síntese de centenas de grupos e pessoas espalhados em todo o 

país. O que implicaria, necessariamente, na capacidade de sermos di

reçao nacional. Uma direção capaz de pensar a PO de forma global. 

Para tanto, seria necessário "criar" esta consciência na

cional na grande maioria das pessoas. Como dizia o companheirro Pe. 

A
_.

gostinho, seria necessário "criar o sentimento de pertence à PO 

do Brasil". Uma visão clara de que pertencemos a um "corpo " 

nacional. Sem a qual e quase impossível pensar numa estrutura orga

nizativa eficaz. 

A impressão que se tinha era que a PO nacional nao pass� 

va de um grande "elefante branco" na cabeça dos companheiros das 

POs locais. Os próprios membros da coordenação nacional so se com

portavam enquanto tais nos momentos das reuniões no Rio de Janeiro. 

As açoes mais simples, como por exemplo, a coleta de assinaturas p� 

ra o boletim nacional, a venda de subsídios produzidos, etc. 

ciam de empenho por parte da maioria destes companheiros. 

care-

Pela primeira vez estávamos detectando grandes fragilid� 

des na dinâmica interna de nossa organização nacional. Não como al

go novo numa história de 10 anos. A novidade aqui foi ter percebido 

e colocado em evidência, o fato de que durante todos estes anos nao 

havíamos conseguido pensar, com profundidade, a construção interna' 

da PO. E nao poderia ter sido diferente, dada a conjuntura daquele 

período. 

- 02 -
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A partir de 1988 começamos a sacudir o conjunto da PO numa 

reflexão impulsionada pela executiva nacional . Um momPn t-0 i-í ,0 nr no 

bate sobre questões que diziam respeito diretamente à vina orgânica' 

desta pastoral. 

Foi também a primeira vez que conseguimos desenvolver umn 

discussão articulada e centralizada. Uma via de mao dupla entre a 

instância nacional e as instâncias locais. Isto foi possível, graças 

ao avanço do entrosamento entre os membros da instância nacional. Um 

clima de aproximaçâo que possibilitou um alto grau de maturidade nas 

discussões. Fossem. estas as mais polêmicas e acirradas, tinham sempre 

como resultado, um conjunto de propostas sérias a serem apresentados' 

e, consequentemente,discutidas em todos os regionais. 

Assim, foram se processando mudanças significativas na vida 

da PO. Passamos a ter uma maior preocupaçâo com o trabalho nos regio

nais, descobrindo e "investindo" em novas lideranças. Começamos a ter 

uma maior atençâo a importância do trabalho de base e a formação, me

lhoramos significativamente a nossa relação com outras pastorais e 

as instâncias da Igreja, etc. 

t importante destacar que, talvez, este tenha sido o perío

do em que mais se discutiu sobre os papeis dentro da PO: Papel do li 

berado, do agente, do grupo de base, da formação, da coordenação e exe 

cutiva nacional, etc. 

Com objetivo de dinamizar o nosso trabalho, foram processa-

das algumas mudanças importantes na estrutura organizativa, no senti

do de descentralizar tarefas, garantir uma maior representatividade 

nas instncias e tornar mais eficaz o processo de articulação em todo' 

o país.

3. Os problemas de hoje.

Um balanço que se faça hoje do processo iniciado em 1988 

necessariamente apontará para sérias debilidades. o t e nossa par e, com 

base nas experiências de engaJ·amento PO d F 1 na e orta.eza, de onde acom 

panhamos indiretamente os desdobramentos das ações encaminhadas pela 

PO nacional, apontamos aqui uma "ordem" de dificuldades rel.acionadns'

a sua dinâmica interna. 
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- Durunte os últimos anos foram processadas duas mudanças

na estrutura organizativa das instâncias nacionais. Tais mudanças , 

embora acompanhadas de objetivos sérios, não conseguiram, avançar 

na perspectiva de dinamizar o trabalho realizado no conjunto da PO 

do Brasil. As mesmas, não conseguiram mexer com profundidade nas 

funções (ou papeis) de seus componentes no processo de entrosamento 

com as POs locais. É como se a sua dinâmica interna hoje a fizesse' 

girar em torno de si mesmo. 

- Para a maioria dos companheiros das POs locais, e quase

impossível entender a importância das reuniões da coodenação nacio

nal no Rio de Janeiro. Tal importância se apaga no distanciamento ' 

ainda existente entre uma e outra instância. 

Para as POs locais fica àquela impressão de que elegem os 

membros das instâncias nacionais apenas para representá-las em reu

niões no Rio de Janeiro. Fora de tais reuniões parece não existir ' 

nenhuma v-ivência de "corpo nacional". 

- As discussões encaminhadas pela nacional às POS locais,

encontram pouca ressonâcia nas mesmas. Como se tais discussões nao 

guardassem nenhuma relação com aquilo que se vive no seu cotidiano. 

- Os grupos de base, tão evidenciados nos últimos anos cg

mo a instância fundamental na organização da PO, tem demostrado si

nais visíveis de cansaço e perplexidade. Mesmo assim continuamos t� 

matizando os mesmos como a 5 (cinco) anos atrás. Não se percebe' 

nenhuma inovação na forma de tratarmos este assunto. As questões le 

vantadas sao quase sempre as mesmas até hoje. 

- Na área de formação pouco se fez além dos famosos cursos

de janeiro. Muito já foi falado e escrito a este respeito, e no en

tanto nenhum projeto ou plano foi implementado nacionalmente. Sequer 

conseguimos acompanhar o rico processo desenvolvido hoje pelas Esco

las e centros de formação espalhadas em todo o Brasil. 

o papel do Secretariado Nacional, embora já tenha sido tão

debatido, ainda não parece claro. Depois de tantas mudanças process� 

das ao nível de nossa estrutura organizativa e nenhuma delas conse

guiu alterar a forma e o conteúdo deste organismo. 

- 04 -
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·- Por várias vezes, afirmamos a importância da presença do

agente na vida da Pastoral Operária, no entanto foram poucos aque

les que conseguimos atrair para o nosso trabalho. �o nível das ins

tâncias nacionais contamos com a contribui.cão de um grupo n1uito re 

duzido e foram sempre os mesmos até hoje. 

4. As causas dos problemas.

Certamente, os problemas que ora apontamos tem cnusas de

ordem conjuntural;· relacionadas com o refluxo elo movimento c1os tra-

balhadores nos úl.timos anos. Ser ia de ex t ranhar 

refluxo, a PO estivesse de "venta em popa". 

se, em meio a este 

Devemos conciderar também a própria juventude desta nova' 

geraçao de militantes, que no seu construir-se encontra dificuldades 

normais a um processo de rotatividade sempre presente no interior de 

nossas instâncias. 

· Mas, não podemos conformar-nos com o s�bio julgamento do t!

po "quem sabe, isso tudo são pequenos acidentes próprios da rota es

colhida". Pelo co�trário, para quem realmente aposta na importância' 
r, 

de uma PO nacional no processo de organização da classe trabalhadora 

deste país, compreender as causas dos problemas enfrentados 

pré�requisito para sua superação. 

e um 

Assim, alinhavamos algumas questões que tem influencia nos 

problemas e nas dificuldades que a PO enfrenta no seu atual estágio' 

de organização. 

3.1 A descontinuiàade do processo. 

O processo iniciado em 1988 conseguiu de fato sacudir inter 

namente a PO. Em nossa concepção, parecia claro o desenvolvimento de 

uma nova caminhada que colocaria esta pastoral num novo patamar de 

contribuição ao moyimento dos trabalhadores. 

Não foi por acaso que fizemos uma intensa avaliação de nos

sas práticas anteriores. Nem foi por falta do que fazer na atual COD 

juntura que passamos a ter uma maior preocupação com a nossa organi

zação interna. 
- 05 -



Será que abandonamos àquela perspectiva de nos "reconstruir

mos em função dos desafios de uma nova conjuntura? Será que nos per-

demos na rota dos nossos obJº

etivos 1·r11·c1·a1·s e f' · 
d icamos giran o em toE 

no de n6s mesmo? Será se realmente houve como alguns desconfiam) 

uma internização da vida da PO em detrimento da sua ação-militante?

Mas, se houve realmente tanta preocupação com a organização interna,

porque � que então não se verifica hoje nenhum resultado significat!

neste âmbito? 

Parece difícil respondermos de forma mais coletiva a estas in 

terrogações. Muitos dos companheiros que foram protagonistas desta ' 

nova era, talvez nem se encontrem mais nos "quadros" da PO. Ou no mª 

ximo estejam apenas assisLindo os desdobramentos deste processo que 

ajudaram a inici,;:n·. P. aqui já se encontra uma elas causas dos nossos' 

problemas: A descontinuidade no pensar e no construir a PO.

4.2. Indefinição de papel. 

Se houvesse condições de realizarmos uma análise mais cole

tiva·desse processo, certamente chegariámos a concluir que aquela ' 

nossa preocupação de colocar a PO num novo patamar de contribuição 

ao movimento dos trabalhadores - superando portanto o tão badalado' 

"papel suplementar" -- não foi devidamente acompanhada de uma refle

xao mais profunda sobre o pr6prio papel da PO nesta nova fase , ·ae

sua história. Quem sabe seja esta a principal causa das dificuldades 

que hoje enfrentamos. 

Se não há clareza sobre o papel da PO hoje, pouco então adian 

ta o nosso trabalho de organização interna, como tamb�m pouco adian

tará o nosso agir para fora. Ou mesmo que se faça as duas coisas si

muttaniamente. 

No decorrer das discussões sobre a PO, este assunto foi tratª 

do de forma muito superficial. O que levou-nos a fazer afirmações' 

bastante simplistas. 

Conseguimos dizer o que foi a PO no passado e o que ela não 

deveria mais ser no presente. Dexamos em aberto o que realmente' 

deveria ser . O máximo que fizemos foi apontar algumas formas de con 
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novos tempos, tais como: o trabalho de base, a For tribuição para os 

mação, a mística, etc. 

5. Os impasses da conjuntura.

Na análise do que fomos no passado e do que nao devemos

mais ser no presente, há quase sempre a tentação de tratarmos a hi�

tória de forma linear e, portanto, não darmos conta do seu dinarnis-

mo. 

t bem correto que a história nao se repete. Porém, isto

nao elimina a possibilidade do retorno de velhos desafios, rnesmo que

N t'do fornos bastante simplistas'sejam em novos patamares. esse sen l , 

ao afirmarmos, 1 na-o caberia mais à PO a tare fa por exernp o, que de

organizar um lQ de maio ou manifestações desta natureza, atribuindo 

este papel exclusivamente às organização representativas dos traba-

lhadores. 

Afirmações corno esta, foram muito válidas parR um periodo 

de efervecência do movimento operário e popular no nosso país.Hoje, 

porem, a situação é bem diferente. 

Se por um lado não estamos submetidos a um silêncio irnpo� 

to por uma ditadura militar, por outro, nao se escuta nenhuma voz 

altiva das organizações dos trabalhadores. 

Se a PO do Conjunto Palmeiras (Uma grande área periférica 

de Fortaleza) tivesse que esperar pela iniciativa da$ organizações' 

do bairro, tão cêdo não teria conseguido realizar uma assembléia

com a participação de quase 500 moradores para se discutir a ques-

tão da fome e do desemprego. Este é apenas um exemplo 

do impasse que vivemos hoje. 

ilustrativo

O que não deve mais ser tarefa da PO é uma questão lJas L<111 

te secundária numa conjuntura como a que vivemos hoje, onde a

e a miséria alcansa níveis jamais visto em toda a história do

país. 

fome 

nossu 

A questão nao e, por exemplo, se cabe ou nao à PO "puxar" 

uma manifestação popular. A questão é corno e porque ela o faz.O que 
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nos leva, necessariamente, a uma séria reflexão sobre o atual está

gio das organizações representativas dos trabalhadores em nosso pa-

is, sobre o tipo de rela -çao que a PO mantem com essas organizações'

e sobre O grau de envolvimento de seus membros com a dura realidade

em que vive hoje o povo trabalhador.

Se não formos capazes de travarmos esta discussão com

mais profundidade, continuaremos no simplismo de apontar este ou a

quele desafio - como temos feito hoje em relação ao mercado infor

mal - e anunciando apoio formal a esta ou àquela luta - como no ca

so da carta de apoio a Central dos Movimentos Populares - sem nos

darmos conta de que o principal não é resolver onde a PO deve atuar 

e sim como ela deveria atuar. 

Por outro lado continuaremos na superficialidade de nos 

sos problemas internos, o que poderá nos levar a urna completa esta 

gnaçao. Uma possibilidade que já se apresenta hoje, na medida em 

que estamos constatando um crescente esvaziamento da PO em quase to 

das as regiões do país. Enquanto que a sua instância nacional se 

perde numa improdutiva discussão para substituir um dos liberados 

nacionais, chegando ao absurdo de uma polarização despolitizada en

tre dois nomes. E aqui vale dizer, que uma direção que se polariza' 

em torno de nomes e não de projetos, estar muito longe de conseguir 

pensar a PO em sua totalidade. Mas esta é uma outra discussão que 

não cabe aqui aprofundá-la, pois se trata muito mais de uma canse 

quencia. 

6. Diagnosticar a PO que temos hoje.

Hoje, mais que nunca, se faz necessário discutir os rumos 

da PO do Brasil. Para isto é indispensável a realização de um"diag-

nóstico"que nos mostre o quadro da real situação em que se encon 

tra a PO na várias regiões do país. 

não se trata mais de ficarmos realizando seminários espo-

rádicos para debater o assunto. Nem tão pouco enviando roteiros de

pesquisas para serem preenchidos pelas POs locais. As iniciativas '

que foram encaminhadas nesse sentido, até hoje não tiveram resulta-

aos satisf. ,, �os. 
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auto-avaliação encaminhada,neste último ano
A proposta da 

pela PO nacional, não conseguiu deslanchar. O método proposto e 

insuficiente para se chegar a uma
muito espontaneísta e, portanto,

· t t bre a nossa realidade hoje.
análise mais consis en e so 

7. Inovar,·é: preciso� ·.·' -' . .  : . 

t urgente a necessidade de buscarmos responder, coletiva

mente, ãs várias questões que hoje se apresentam no interior da PO.

Seria possível desenvolver um processo de discussão, coor 

denado nacionamente, onde se possa reunir todos os elementos nece§ 

sários a uma análise mais profunda sobre o papel da PO na atual fª 

se de sua hist6ri�. Isto passa, necessariamente, por uma determinª 

çao política de sua direção nacional. 

Não é mais admissível que continuemos repetindo os mesmos 

esquemas tradicionais na forma de organizar o nosso trabalho. Se 

não formos capazes de introduzir inovações metodológicas que nos ª 

judem a pensar com profundidade o destino da PO, estaremos ( como 

já afirmamos anteriormente) correndo o sério risco de uma completa 

estagnação. 

De nada adiantará promover mudanças em nossa estrutura or 

ganizativa, se não formo capazes de irmos a fundo na discussão so

bre o conteúdo de nossas práticas. 

8. Um "ano sabático" para a PO do Brasil.

Na ocasião em que se realiza .mais uma assembléia nacional, 

seria possível reunir (anterior ou posteriormente) um bom grupo de 

pessoas de todas as regiões - especialmente aqueles companheircls � 

companheiras que vem se empenhando de "corpo e alma" na organizoção 

desta pastoral, como por exemplo: Pe Luís e Pe Sabino no Nordeste -

com o objetivo de se pensar e elaborar um projeto de auto-avaliação 

e discussão nacional sobre o papel da PO hoje. 

Um grupo que possa viajar por este país a dentro, nao pa

ra participar de reuniões formais com as POs e sim para vivenciar 0

que de fato existe em termos de trabalho, organização, participação 

, etc. -09-



l\ coordenação nacional teria um papel fundamental no acom
panhamento desse processo. Para isto teria que repensar o sua dinã
mica interna para o próximo ano. Reduzir o nGmero de reuniões no
Rio de Janeiro, deslocar recursos financeiros para viagens, seriam
decisões necessárias. 

O Conselho Nacional poderia reunir-se apenas duas vezes ao 

ano e em conjunto com o grupo acima proposto. o objetivo principal' 

dessas reuniões deveria ser de avaliação e aprofundamento do conteG 

do das discussões que estariam sendo realizadas em todo o país. 

Todo esse processo poderia culminar num grande Encontrão' 

Nacional no final de 94 ou inicio de 95. Uma Assembl�ia diferente ' 

das que temos realizado até hoje. 

Estas são apenas algumas idéias que poderiam, talvez, se

rem melhor trabalhadas na perspectiva ele se chegar a uma proposta' 

mais completa de auto-avaliação. 

Não e possível que continuemos na "mesmisse", tendo claro 

que também nao adianta mexer somente com a forma. 

� 10. Conclusão. 

Ficam aqui registradas algumas preocupaçoes e o desejo de 

v�las discutidas. Se pelo menos conseguir trazer'a t5na uma pol�m! 

ca Ja cumpriu um objetivo. Faz bastante tempo que não temos polêm! 

cas neste ãrnbito. 

são 15 anos de existência. Devemos tratar esta adolecência 

com bastante respeito. Nela se encontra a marca de muitos adultos' 

que apostaram toda a sua juventude no ideal que ainda hoje a susteQ 

ta: "A Nova Sociedade como antecipação do Reino". 

Que Deus nos ajude a sermos cada Vez mais Cristãos ...

Fortaleza- Agosto/93 

Cícero Cavalcante. 
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PROPOSTA 

Para as confissões, 
lnstituiJões e Comunidades 

Religiosas 

COLABORE COM 
A CAMPANHA 

LULA PRESIDENTE 
DEPOSITE NO 

BANCO DO BRASIL 
AGÊNCIA 3323-5 
CONTA 13000-1 



Perante às confissões, institui� 
Governo Lula assume solen, 

compr 

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 f�rma d

:7 
le! 1, ao

_
s locais de culto, de concentração religiosa e de

·' mantfestaçao l,turg,ca . 

.... � Por motivos �e crença e _religião nen�um local de cullo será
- fechado ou sofrera qualquer tipo de restnçao .
.. ,� 

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

��{ de atos de vandalismo, violência, perseguições ou riscos à vida e à
� � 'd cl [•,• .P � sou e os rie,s. 

Ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa.

,,,,,�� 
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. 5Q,
Parágrafo XVI da Constituição Federal}.



;ões e comunidades religiosas, o 
e e publicamente os seguintes 

• 
1om1ssos: 

A educação religiosa em escolas particulares é direito inviolável 
,-- e, em escolas públicas de ensino fundamenta'1 constituirá disciplina 

p--· -� 
dos horários norma�s, sendo fac�lt�ti�o a matrícula dos alunos, de

·· acordo com o previsto na Const,tu,çao Federal (V/1'1 Cap. Ili, Art.
21 O, Parágrafo /). 

& Caberá ao Estado promover amplas campanhas de educação, 
·-.. p· inclusive sexua'1 visando um planejamento familiar responsável com

. i acesso a meios contraceptivos que não atin1·am a integridade e a
.. ffo· � 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. 

� É direito inviolável de cada cidadão a sua privacidade e a opção 
� _p-· por seu estilo de vida, d,esde que se respeitem as leis e os princípios 
ffe-· � d

7 
c�n�ivên:,ia social. E dever do E5.!ad? co�bir qualquer forma de 

· d,scnm,naçao. O Governo Lula nao inclu, 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. 



� 
�•�,- O diálogo permanente com as confissões, instituições e 
Ifl; comunidades religiosas será uma das prioridades do Governo. 
p-- -� 

i li� As confissões, instituições e comunidades religiosas serão 
:ls ,. ·''convocadas a colaborar com o Governo Lula na implementação de

p--� políticas sociais, como campanha de saúde e alfabetização, combate·· à fome e à miséria, conquista da cidadania e fortalecimento da
democracia. 

i 

1*w

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.

Fórum cios Comitês 
-Religiosos--Pró-Lula Presidente __ _

Av.Angélica, 35 - Barra Funda - CEP O 1227-100 - São Paulo - SP
Tel.: (O 11) 861.3155 ramal 265 - Fax: (O 11) 861.3258/861.3307

... ; ..... 

... 
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 

FRENTE BRASIL POPULAR PELA CIDADANIA - PT - PSB - PC do B - PPS - PCB - PSTU - PV
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O R I E N T A Ç A O P A , i� U S A 1-< O M A T E R I A L 
.. - ... ---�--..... _____ :.:. ___ _ 

,Companheiros(as)· este \JOCt-:Ti1e11to t·-r1 como finalidade contribu'r para que os 
:d�legados possam ·avrnçar '1é:S d-;scussões que.fizeram ncs Congressos d9 Base e 
Regionais, por �sso, quetE:mos ··-essa.ltar Jlgunns coisas: 

1 - Queremos que as Coini ssõé._ ce Tràba·1 ho não fique. mui to t-am::,o na parte da 
realidade e causas, pois ach-"lmos que isso fo� ii'llit� coloc,1do nos 
Congressos de Base e Regionais e a :J/Õpria exposição do assessor no 

pplenãri o� ach�mós que pede te;� uju.:JiC:C"'. 

2 - Achamos que devemos p:---·iorizar e discu�são ql:ê."lto -s p:-·opos·.:as de açao e 
encaminhamentos 9 no 19 traba 1 ho d-2 f:omi ssã,_ VJmo� ficar nas saldas 
espec1-f,·i:-.as e no 29 t-..-.�ba., '--o 'e --·.�-1·--.,=-o ,·--r,�- .r-

r
,·

c
,n· 

, ,� , • 10 !.IJ ._: 1.,·_11 •• ,::,(J. 10._l'J ::, UI 

conjunto. 

· ., I I N . R O D U Ç A O

n:.i� saídas do 

·' · ·. ·. CoM anhefros, ê c.0111 mu·i'..a ,..: 1�gr-13 q�'2 cf0garic:-; aq Ji 9 -- •,;n quase ur,1 ano de
prepãraç�·(), onde cdvc··r::-.is crat,.� 1 )':e.dores ·�e mnpe.1i aram pera que o maior núnero 
posslvel de �o�pnnheiros particifps�em d�ste Ev�nto. 
A ioêi a do IQ "'.Oí!GRESSO OE 'iR.A3,-1 ;..HADORt3 dà D OCESE de. í�OVl\ IGUAÇU, surgiu em 
Maio de 1985 a p3rtir·de diversa; preocupações que t Comi�são Dioces na de 
Pastoral Üf:ierãriv. (C:D.P.O.) tfoi·a, entre elas: a falta dE integração entre os 
diversos trat�1hos operâr�os da nossa Diocese; a ponto de n6s constatar-mos 
que o movimento oµerãr;o estõ,a fraco e como trabalhadores cristãos comprome
tidos com a mudan,a desta realidade, não estâvamos consegui1do contribuir de 
forma conjunta e organizada com o avanço do conjunto dos trabalhadores. Outra 
preocupaçao forte que tinhamos ern a falta de consciência de classe que a 
maioria dos '.:rabalhador s da Diocese tinha, p0r vivermos nur'.1a sociedade 
divid�da em classes, sabEmos q .e a _so�uç;o s5 virã quando os trabalh dores
tcm3_rem.consciência do seu prÕpi--ic •;alor que tem enquanto trnbalhador. 
Em j-un_ho deste mesmo a, o levamos· a proposta do Congresso para a Diocese atravês 
da Assem�1�ia Diocesana de P.val·iação dos. Trab�·fo9s: Pastorais. 
De ju'lho atê setembro ficamos v·i::;itando as regiões, expli�ando por que estãva-
m�s convocando o Corgr�r�-

Em·outubro tornamos;:: Cbmissão Grgan1zadora do Congresso a Ntvel Diocesano , 
composta de trabalhadores das egi3es e a C.D.P:O. ·, q�ando começamos a 
agil�zar o proc�sso. · 

.., 
"L-



De nove1,1bro a março realizamos mais de 25 Congressos de Base, com a participa
ção em medi a de 20 trabalhadores, sendo que em fevereiro promovemos um Sem·i nãrio 
de Capacitação visando os Congressos Regionais, com a participação em torno 
de 50 trabalhadores. 
Entre mnrço e abril, realizamos Congressos nas 7 Regiões da nossa D.iocese com 
a participação em media de 30 trabalhadores. 
Com 1�anhei ros, como vimos a nossa responsabilidade ê grande, pois dar prossegu.:!_ 
menta as discussões saidas anterionnente decidir como vai ser a continuidaçiê:a 
nlvel do conjunto apõs congresso. Por isso desejamos bons trabalhos e que 
saibamos avançar no compromisso e na consciência de classe. 

II - REAL! D A D E D OS TRABALHA D ORES 

Nôs trabalhadores de Nova Iguaçu, durante o processo de Congresso de Trabalha
dores, refletimos e._levantamos a nossa realidade, e a cada passo dado forno$ 
definindo esta realidade dificil em que vivemos. 
Numa luta diãria para sobreviver, enfrentamos varias problemas i que impedem-nos 
de ter-mos uma vida digna, nossas condições de vida são precãrias,temos proble-
mas de moradia, saiide, educação, e outros, ai�·; da exploração, falta de 
segurança no trabalho e outros prob 1 emas, somos obrigados a vi ver com um sal ãri o 
baixo e mui tas vezes sem carteira assinada, vimos também .. _ que ri'luitos não 
conseg�em nem oportunidade de conseguir o primeiro emprego, estas situações mais 
o desemrrego são muito comuns entre nõs.

III - CAUSAS D ESSAS SITUA Ç O E S 

Em todo o processo do Congresso, fomos aprofundando o por que, que, milhares de 
trabalhadores vi ·,1em esta situação de mi seria ,e f amos percebendo que a c 1 asse 
domiílante embora pequena, estã muito bem organizada e possui·-0 contr51e da 
soc·eáàde como: os meios de comunicação, os meios de produção, a educação, as 
forças armadas, o poder, etc ... Enquanto que a classe operãria e a maioria,mas 
estã totalmente desorganizada, não tendo força ainda para contrapor isso. 
Percebemos que a classe dominante consegue dominar ainda os t:�abalhadores, 
at aves dos meios que citamcs acima, 2 8 2x mplo mais claro ia receptividade 
que o pacote do dr. Sarnei(latifundiârio) teve sobre os trabalhadores. 
Por isso vemos que temos que avançar muito no compromisso com os trabalhadores 
e na consciência de classe. 

-3-
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IV - P R o P o s r A o E A ç rr. o ; E N c A M 1 ·. N H A M E. N' _r 0--S--: 

A) A nivel específicos ( categorias ):
--------------------------------------

Aqui estão as propostas saídas'' dos 'CàngressÕs de Base_e Regionais, .a nível 
especifico, queremos agora faier'a:s famàrràções: 

D o M r s T I e A s 

Pro2ostas_de_a�ão: 

- Lutar por melhores condições de vida e trabalho;
- Lutar pelo reconhecimento da categoria;

Lutér por passe livre;
- Lutar por formação de assoei ação de trabalhadores;·
- Fazer lev��tà��nt� d�s salários das domesticas/ tabela de salãrio.

Encaminhamenfos _ria' e�ãti cci:'

- Contactar as companheiras da categoria (visitas, passeios, amizade ... );
- Associar as companheiras na associação;
- Formar grupos de base;
- Fazer uma caminhada atê o Palãcio Guanabara com todas as domesticas para que

juntas possamos reivindicar nossos direitos.

* QUE DIREITOS VOCÊS ACHAM QUE DEVEM CONSTAR NA NOVA CONSTITUINTE? E COMO
ENCAMINHA-LOS?

C O S T U R E I R A S 

Proeostas_de_a�ão: 

- 40 horas semanais, sem redu�ão do salãri�;
Produção remunerada;
Fim de marcação do cartão de ponto no �orãrio de almoço;

- Receber taxa de insalubridade;
Reforma de leis dos estrangeiros.

Encaminhamentos na_erãtica: 
·-. ;. -!- : . 

Elaborar um documento junto com o sindicato, denunci�ndo:a fãbrica· 
Confecção Santa F� em �esquita, que não paga hora extra; 

- Buscar mpfs informações da categoria; . ,, ;- --_,\' · ;•i·, · 

- Formar grupos;
- Fortalecer a categoria.

* QUE DIREITOS VOCtS ACHAM QUE DEVEM CONSTAR NA NOVA CONSTITUINTE? COMO
ENCAMINHJ\-LOS?

-4-
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C o M E·R C I Ã RI u s

Proeostas_de_a�ão: 

- Lutar por salârios justos;
- Lutar pela diminuição das horas de trabalho;
- Pe]a valorização da mão de obra profissional;

· .. -- Estabn iâàde no emprego .

. Encaminhamentos_na_erãtica:

- Assumir nos locais de trabalho, estas propostas;
Fazer multirões;
Participar do sindicato;

- Participar dos partidos politicos;
- Se engajar em diversos setores da sociedade com essas propostas.

* QUE DIREITOS VOCÊS ACHAM QUE DEVEM CONSTAR NA NOVA CONSTITUINTE? E COMO
ENCAMINHA-LOS ?

P R O F E S S O R E S 

Proeostas_de_a�ão: 

- Melhores salãrios;
. - Plano de Carreira; 

- Melhores condições para ensinar;
Lutar por uma constituinte justa;

- Lutar pela ârea do Gericinõ, (Região IV).

Encaminhamentos_na_erãtica: ' 
• 1 

' 

- Formação ce grup0s de professores (ex. estruturação de um grupo de professores
- reunião dia 17/03/86 - Região IV);

- Reativação de um núcleo do C.E.P. em NilÕpolis e fortalecimento do C.E.P. de
Nova Iguaçu;
Atuação conjunta com as associações de moradores;

- Documentação policopiada e distribuída para outros professores;
- Ciclo de debates sobre constituinte de 10 ã 14 de março de 86 - Região If
- Encontro para discutir a questão da participação do movimento Prô-Gericinõ

no dia 26/03 - Nilõpolis.

·"

* QUE OIREJTOS VOCÊS ACHAM QUEDEVErf.:r.ONSTAR NA NOVA CONSTITUINTE ? E COM0 .
ENCAMINHA-LOS ?

-5-
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Proeostas_de_a�ão: 

- Lutar por melhores i�tãriós;
Estabilidade no emprego;
Melhores condição de trabalho.

Ençaminhamentos_na_erãtica: 

- Formar grupos de base;
- Fortalecer oposição da categoria.

* QUE DIREITOS VOCES ACHAM QUE DEVEM CONSTAR NA NOVA CONSTITUlNJE? E COMO
ENCP.MINHJI.-LOS ?

M E T A L O R G I C O S 

Proeostas_de_a�ão: 

- Lutar por melhores salãrios;
- Lutar por estabilidade no emprego;
- Lutar por insalubridade.

Encaminhamentos�na pfãttca: 

Formação de grupos de base; · "'

Participar do ·sindicato; 
- Form,ação po]Jtica para os trabalhadores.

* QUE DIREITOS VOCÊS ACHAM QUE DEVEM CONSTAR NA NOVA CONSTITUINTE? E COMO
ENC.AMINH�-LOS ?

D E S E M P R E G O 

Pro�ostas_de_a�ão: 

- 40 horas semanais;
- Fim da exigência de experiência em carteira;

Refonna Agrãria;

�ncaminhamentos_na_erãtica: 

- Buscar apoio de quem trabalha ã luta contra o desemprego;
- Formar sindicato dos desempregados (Região III).

* QUE DIREITOS VOCCS ACHAM QUE DEVEM CONSTAR NA NOVA CONSTITUINTE? E COMO
ENCAMINHi'.\-LOS ?

E S T U D A N T E S 

Proeostas_de_a�ão: 
Reforma das leis do ensino; 

- Lutar �or �ma c6nitituirite justa;
- Lutar pela Reforma �grãria.

-6-



Encaminhamentos_na_erãtica: 

Fomar grupos de base ( ex. 09/03/86 Região IV); 
- Formação da Associação de estudantes;

- Formação politica para os estudantes;

- Apoiar os grupos existentes.

* QUE DIREITOS VOCES AQHAM QUE DEVEM CONSTAR NA NOVA CONSTITUINTE? E COMO
ENCAMINHA-LOS?

A D o L E se E N  T'E s .

Proeostas_de_ação: 

- Melhores salãrios para nos e nossos pais;
- Direito ã educação;

- Lutar pela construção de creches;
- Mais empregos.

Encaminhamentos_na_erãtica: 

- Formar grupos de menores;

- Fortalecer o M.A.C. (MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS);

- Apoio ao trabalho com os menores;
- Convidamos um grupo de menores para fonnar uma Comissão no Congresso .

. � QUE DIREITOS VOCÊS ACHAM QUE DEVÉM CONSTAR NA NOVA CONSTITUINTE? E COMO 

ENCAMINH'A-LOS ? 

T R A B A L H A D O R E S R U R A I S 

Propostas_de_ação: 

- Lutar pela Refonna Agrãria.

Encaminhamentos_ na _erã ti ca: 

- Convidamos uma Comissão de Trabalhadores Rurais para discutir a questão no

Congresso.

* QUE DIREITOS vqcEs ACHAM QUE DEVEM CONSTAR NA NOVA CON$T1TUINTE,? E COMO

ENCAMINHA-LOS?

Bl A_nivel_de_conjuntó 

Aqui estão as propostas saídas dos Congressos de Base e Regionais ã nivel do 
conjunto, queremos agora fazer as amarraçoes: 

Proeostas_de_a�ão: 

- Lutar por uma Constituinte que defenda os interesses dbs trabalhadores e
garantir que ela seja cumprida;

_7.;. 
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- Participação dos trabalhadores nas decisões (ex. nos lucros das empresas,

administração publica);

- Fortalecer as organizações operãrias;

- Lutas por melhores condições de vida e trabalho.

Encaminaamentos 

- Participar da C.U.T. (CENTRAL ONICA DOS TRABALHADORES);

- Apoio aos trabalhos : - Das mulheres;

- Dos menores;

- Dos trabalhadores rurais.

- Comemorar o 19 de Maio;

- Eleiçã6�Ba D.D.P.O.

- Encaminhamentos nas regiões.

Comissão Organizadora. 

-8-
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Igreja: Comunhão e Missão 
No Mundo do Trabalho 
262 Assembléia Geral da CNBB, abril de 1988 
Documentos da CNBB (Ed. Paulinas) n2 40 

I - INTRODUÇÃO 

132 

133 

A organização do trabalho (no sentido amplo, sob todos 
pectos) determina as condições de vida e de cultura do 
balho é a chave da questão social. A maneira como ele 
é o Índice da situação real da justiça, da liberdade e 
eia. 

A Igreja tem que assumir esta questão. É parte de sua 

os seus as 
povo. O tr-ª
é tratado 
da democra 

. -

missao. 

II - FATOS QUE QUESTIONAM A SOCIEDADE E A I CREJA 

134 Hoje no Brasil, o trabalho significa exploração, injustiça, apre� 
são e não libertação. 

135 O objetivo Último da economia é o bem comum. Se opõe à busca de
senfreada do lucro. A exploração das empresas multinacionais e o 
endividamento externo aumentam a depend�ncia. O sistema ecol6gico 
é ameaçado pela contaminação do meio ambiente. 

136 O desenvolvimento é baseado no enriquecimento egoísta. o critério 
do valor de uma pessoa é o que ganha. A maioria fica excluída dos 
frutos do trabalho. A desigualdade social continua crescendo. 

137 O mundo do trabalho é um mundo conflitivo. A repressão das greves 
urbanas e rurais bem como a violência no campo são sinais do agr-ª
vamento do conflito capital x trabalho. 

138 O sal�rio justo é um critério de verificação concreta da 
no pais. 

justiça 

139 A perda média dos salários em 1987 foi de 34,3%. O salário-mínimo 
é um dos mais baixos do mundo. 

140 Recessão, 
economica 
da, o que 

desemprego e desespero aumentam por falta de política 
a longo prazo. 1/3 da PEA é desempregada ou subemprega
gera marginaliza�ão e violência. 

141 Mesmo passada de 48 para 44 horas, a jornada do trabalho ainda é 
uma das maiores da América Latina. Os trabalhadores são obrigados 
a fazer horas extras. Isso aumenta os acidentes de trabalho (cujo 
triste recorde é nosso) e quebra a saúde do povo. 

142 Em 1986, 60% dos- trabalhadores ganhavam até dois salários-mínimos. 
As precárias condições de transporte desgastam as forças. 

143 As condições de vida desumanas nos bairros destroem as famílias. 

144 Os fluxos migrat6rios se ampliam, mas os migrantes são considera
dos apenas como força de trabalho. Uma minoria privilegiada rece
be salários escandalosos,.enquanto a escala de salários está en
tre as maiores do mundo. 
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145 AAsi�uaçã o do homem n� campo manifesta o quadro da injustiça. A au 
sencia de reforma agraria, o modelo de política.agrícola voltado 
paraAas exportações, a concentraçã o fundiária, e a violência ge
ram exodo rural e migrações desagregadores. 

146 Uma das principais causas da situaçã o de injustiça e a dívida ex
terna. 

147 A classe trabalhadora tenta se organizar; mas são poucos os trab� 
lhadores que têm consciência do seu valor. 

148 Setores da Igreja assumiram a solidariedade para com os trabalha
dores. CEBs, pastorais sociais e movimentos sã o presença do Evan
gelho no mundo do trabalho. 

149 A Igrep� tem dificuldades para enxergar a realidade social como 
consequencia do trabalho. As pastorais sociais não são bem recebi_ 
das. 

150 H3dificuldade na Igreja para reconhecer que as relações de traba
lho são conflitivas. O anúncio do Evangelho não pode ignorar es
ses conflitos senã o a reconciliaçã o não é real. Mesmo na Igreja, 
há conflitos em função dos interesses sociais, econômicos e polí
ticos. 

151 Muitos militantes cristã os se afastam da Igreja por falta de aco� 
panhamento pastoral, pelas próprias ambigüidades e contradições 
dentro da Igreja. 

152 A realidade do trabalho é anti-evangélica. A Igreja não pode 
lar. As orientações do ensino social são desconhecidas e 
respeitadas. 

ca
pouco 

III - SENTIDO CRISTÃO DO TRABALHO 

153 o eixo do ensino social da Igreja é o homem, pessoa solidária, e
o seu trabalho. O valor do trabalho vem da pessoa e não do prodQ
to final.

154 o trabalho é feito em comunidade, em solidariedade, e cria assim 

direitos de todos, direitos comuns. 

155 

156 

157 

158 

Nossa sociedad� é atravessada pela oposição entre o_c�pital
traba 1 ho (entre uma minar ia e a maioria) . tb "economic i�mcJ ', o 
tido da solidariedade é negado. Este conflito faz surgir uma 
ta reação social. 

A prioridade do trabalho sobre o capital significa o primado
pessoa sobre as coisas. 

e o 
sen
jus-

da 

o direito fundamental ao trabalho supoe uma necessária planifica

ção global.

o trabalhador tem direito a um salário justo, à partic�p�çã �
bens produzidos, e aos be�efí�ios sociais: O justo salario e

lhor índice para medir a Justi ça duma sociedade. 

nos 
o m�
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159 

160 

161 

162 
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O trabalhador pelo trabalho se torna co-proprietário. Isso supõe 
a participação nos lucros e na propriedade.dos meios de produção, 
bem como o direito a auto-governar-se e também a decidir a respei 
to dos problemas da sociedade inteira. 

Os papas frisaram a liberdade de organização dos trabalhadores. O 
sindicato é um elemento indispensável da vida social. É a forma 
visível e organizada da dimensão política do trabalho. 

Também a Igreja sempre reconheceu o direito de greve como luta p� 
lo bem comum. A Igreja recusa a interpretação marxista da luta de 
classe como estratégia de conquista do poder, mas sim reconhece 
as lutas em prol da justiça. Essas lutas são necessárias como PªI 
te do processo de construção da justiça social. 

A nível internacional, a solidarjedade deve caracterizar a inter
jependência e igualdade entre os povos. O pagamento da dívida de
ve ficar subordinado.à soberania e às condições de vida dignas pQ 
ra o povo. 

163 É o papel do cristão testemunhar a dimensão libertadora do traba
lho. Há de desenvolvei uma espiritualidade do trabalho. 

164 A Encíclica de João Paulo II sobre o trabalho humano chama os tex 
tos do Gênese sobre a criação de "Evangelho do Trabalho". 

165 Jesus Cristo e seu caminho são os critérios da nossa inserção na 
sociedade do trabalho. 

166 O pecado deixou uma profunda ambigüidade em tudo; por isso e pre
ciso saber discernir. 

167 

168 

o trabalho visa dar testemunho do mistério de comunhão da Santís
sima Trindade, e visa criar uma nova comunhão dos homens com a na
tureza, entre si e com Deus.

Condições de trabalho e de vida indignas não deixam o acesso a e� 
piritualidade do trabalho. O c�istão eng�ja�o nas organ�z�ções_da
classe trabalhadora torna possivel a vivencia dessa esp1r1tual1d� 
de. 

IV - DESAF'IOS E DI'RETRIZES 

169 A Igreja deve assumir plenamente o mundo do trabalho, conflitivo, 
em todas as dimensões da evangelização. 

170 A opção pelos pobres deve concretizar-se numa efetiva solidaried� 
de com os trabalhadores. 

171 Há de ?Preensoes, reservas, preconceitos, respeito ao mUQsuperar 
do do trabalho. 

Há de afirmar e assumir a primazia do trabalho sobre o capital. 172 

173 Há de animar os trabalhadores a entrar na luta pela justiça 
cial. 

so-



174 

175 

H� de animá-los para a sindic.alização, para a participação na tao das empresas e nas decisões sobre os problemas de toda a
cied ade. 

Os trabalhadores devem encontrar na Igreja um espaço para uma 
maçao para uma visão crítica. 

. 4 

ges
so-

for 

176 A Igreja deve insistir para garantir a função social da empresa, 
o acesso do sindicalismo nos locais de trabalho, as condições de
trabalho dignas, a negociação permanente, a participação nos lu
cros e na política econômica da empresa. A Igreja deve garantir
que a propriedade seja subordinada à destinação universal dos bens.
Frisa-se o papel dos empresários cristãos.

177 Que essas exigências encontrem eco nalgumas propostas da Consti
tuinte, então reunida. 

178 É urgente urna reforma agrária justa e eficaz . 

179 É fundamental a defesa clara dos mais fracos: especialmente as mu 
lheres, os menores e os negros. 

180 

181 

182 

183 

Que a dívida externa seja submetida a uma auditoria pública. A ecQ 
nomia deve estar sujeita à ética. 

A Igreja quer renovar o seu esforço de serviço para o pov� �raba
lhador com os seus recursos materiais e humanos. É necessaria a 
formação de quadros cristãos com uma metodologia melhor adaptada 
que ligue teoria e prática, fé e vida. 

A formação bíblica, teológica, e espiritual, e as celebrações de
vem corresponder às situações que vivem os trabalhadores. 

A Igreja deve dar pleno apoio às pastorais e aos movimentos, e li 
berar mais agentes neste mundo do trabalho. 

-



Data 
Março 

09 Abril 

01 Maio 
26 à29 
07 de setembro 

3 O de outubro 

Dezembro 

A Definir 

Diocese de Nova Iguaçu 
Comissão Diocesana da Pastoral Operária 

Assessor: Padre Agostinho Pretto 
Animador: Flávio Antônio Brandão de Souza 

Planejamento 2005 

Evento 
Dia Internacional da Mulher: Nas Paróquias 
*Semana da mulher
Com subsídio preparado p/ P.O.
Assembléia Diocesana da P.O Diocese 

Dia do/a Trabalhador/a - Tríduo Paróquias 

Nível 

15ª Assembléia Nacional Nacional / São Paulo 
Romaria do/a Trabalhador/a Diocese - Aparecida do Norte 
Grito dos Excluídos/as 

Celebração de 26 anos do Nas Paróquias 
Assassinato de Santo Dias da 
Silva ( com subsídio) 
Confraternização Diocese 

Encontro de Formação Regionais 
Tema: A nova cultura do trabalho. '- / . 

� 
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Data
Março 
08 março

09 Abril 
�iAbril - r, \
30 abril

01 Maio
26 à29 

Diocese de Nova Iguaçu 

Comissão Diocesana da Pastoral Operária 

Planejamento 2005 

Evento
Semana da mulher Nas Paróquias
Lançamento da 4ª Semana Social Diocese
Diocesana 
Tema: A situação da Mulher hoje!
Assembléia das Pastorais Sociais Diocese
Assembléia Diocesana da P.O. Diocese
4ª Semana Social Diocesana Diocese
Tema: A nova cultura do trabalho
Dia do/a Trabalhador/a - Tríduo Paróquias 

Nível

15ª Assembléia Nacional Nacional / São Paulo 
07 de setembro Romaria do/a Trabalhador/a Diocese / Aparecida do Norte/SP

Grito dos Excluídos/as li li 

Setembro Tríduo da Cidadania Paróquias 
3 O de outubro Celebração de 26 anos do Nas Paróquias

Assassinato de Santo Dias da
Silva 

Dezembro Confraternização Diocese
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5 ª SE
l

\fANA DO l'RABALHADOR 

PASTORAL OPERÁRIA/ REGIONAL IV 

"J..,ras Tu, Senhor.'?.'" (('.F 95) 

ÉS TU SENHOR, que morres com fome, que vives no mendigo, no viciado, no 
doente que não encontra assistência, que sofres como trabalhador brasileiro numa terra de 
desigualdade econômica, cultural, que sofres como aposentado com medo de perder seu 
benefício, e com baixa remuneração. 

Com vontade de discutir e buscar saída diante dessa nossa realidade é que 
convidamos Você, seu Grupo, sua Comunidade, sua Igreja, seu Sindicato, seu Movimento, 
sua Entidade, sua Instituição, para a 5 ª SEMANA DO TRABALHADOR. É um convite 
extensivo a todos, mas pedimos pelo menos dois representantes de cada organização citada 
acima. 

A SEM�1'-JA DO TRABALHADOR é promovida pela Pastoral Operária da Paróquia 
N; S. Aparecida há 4 anos. É um momento importante onde procuramos infonnar, debater 
e encontrar saída para a difícil realidade social brasileira. É um momento de renovação de 
nossa fé e de nos fortalecermos para lutar pela construção do Reino de Deus. É a 
preparação para uma data de extrema importância na luta do trabalhador, o 1 º DE MAIO, 
que ficou marcado na História com o sangue dos trabalhadores de Chicago, que 
reivindicavam melhores condições de trabalho. É um momento em que se propõe a 
integração entre as pastorais, grupos e movimentos religiosos e a sociedade organizada. 

PROGRAMA 

23 de abril! Às 15h30 GRANDE ABERTURA, com música e apresentação dos Grupos. 
(Obs.: Segue a Missa animada pela PO, às 18h00) 

Local: Igreja Nossa Senhora Aparecida 

24 de abril! Às 19h30 PALESTRA E DEBATE - Tema: ·'O Trabalhador na Bíblia". 

· 26 de abril! Às 19h30

28 de abril! Às 19h30 

1 ° de maio! As 18h00 

Local: Salão da Igreja Nossa Senhora da Conceição 
(Av. Rogério da Silveira, 13-66) 

Convidado: Pe. Rogério 

VÍDEO E DEBATE - Local: Salão da Igreja Nossa Senhora 

Aparecida. (Av. Mirandela, 773) 
PALESTRA E DEBATE - Tema: "O Plano Real e os 

Trabalhadores" 
Local: 1 ª opção: ABEU de Nílópo1is 

2 ª opção: Salão da lgreja Nossa Senhora 
Aparecida. 

CAMINHADA DO TRABALHADOR 
Da Matriz Nossa Senhora Aparecida para a Comunidade de 
de São José Operário. 

Organização Geral: Pastoral Operária e Regional TV 
Informações: Secretaria da Igreja Nossa Senhora Aparecida Tel.: 791-

3303; Daílton: Te!.: 791-7146 

Fraternalmente, seja bem-vindo, seja bem-vinda! 
Com votl)s de FEUZ PÁSCOA! 

NilópoJis, 09.04.95 



6 ANOS DE PRISÃO DE 

FREI ANTONIO PUIGJANÉ 
Frd Túlo P,:rontli, OFMCap 

1. Visita:
No dia 23/01/95. tive a graça de Deus

de poder visitar o Frei Antônio Puigjané e seus 
companheiros presos na Argentina. Há tempos 
que desejava fazer isso, mas sempre houve 
problemas e não era possível. Na última carta 
que recebi dele, me dizia: "Vem, é o Espirita 
que te chama!". E não havia como não ir. 
Neste dia, por coincidência, completavam-se 
6 anos do caso "La Tablada". 

2. Antônio:
Antes de me encontrar com eles, me

disseram: "É impossível encontrar-se com 
Antônio e não sair melhor". De fato. quem 
Íill8t,oina que vai encontrar um velho frade 
marcado pelos seis anos de prisão, sofrido, 
amargurado, injustiçado... engana-se 
totalmente. À tua frente surge um Antônio. 
com seus mais de 60 anos, sorridente, cheio 
de vida. que te abraça. te enche de entusias
mo. Da mesma forma, seus companheiros 
enchem a sala com sua alegria. sua coragem 
de sonhar, de conversar e de viver. É algo que 
assusta pelo que isso representa. Uma cuia de 
chimarrão começa a rodar e começam a 
perguntar e a dialogar. Estão muito bem 
atualizados, com aparência de quem quer estar 
a serviço de um mundo melhor. E a tudo 
podem se parecer, menos a alguém que está 
condenado a 20 anos de prisão. A maioria são 
jovens de 20 e poucos anos. 

Na prisão, Frei Antônio conhece e 
dialoga com outros os presos, tem amizade 
com eles. Faz uma verdadeira Pastoral 
Carceraria. Mesmo os carcereiros o adrniram. 
No último motim. dois carcereiros foram se 
proteger na sua cela. Das 4 as 7 da manhã, 
Frei Antônio celebra missa no Cárcere. 

3. 11Carcel de Caseros": 
A prisão de Caseros foi constrnída na 

época da ditadura militar. É enom1e. Está 
quase no centro de Buenos Aires. Eles estão 
no 18° piso (As 5 mulheres estão em outra 
prisão). Uma burocracia enorme para poder 
entrar. Tomam os documentos, fazem uma
revista (graças a Deus a mim não me fizeram 

"bajar los pantalones"). No 2° piso nota-se 
cães ferozes a dar medo. Para chegar a uma 
pequena sala de visitas é necessário passar por 
várias portas. seguranças. acarreações ... Pouco 
depois chegam eles. 

Antônio me diz que sua cela "és el

cielo" (o céu). E cita-me uma frase em latim 
dizendo que da cela ao céu há pouca distância. 
11as ambos estão dentro do inferno de 
Caseros. Fora, há um espetáculo triste. Os 
presos chegam até as janelas e gritam aos seus 
familiares que estão na rua. Estes 
respondem ... Ali dentro estão presos comuns, 
aidéticos. criminosos perigosos ... 

4. "La Tablada":
A pergunta que sempre me fazem:

Por que estilo presos Frei Antônio e seus 
companheiros? Não é uma história simples. A
Argentina saia do regime militar. Frei Antônio 
participava de um movimento denominado 
"Todos Por la Patria" (MTP). HA algw1s 
anos vinham se reunindo e lutando para 
construir uma Argentina com justiça e 
igualdade para todos. 

Raul Alfonsin estava encerrando o seu 
mandato e Menem havia sido eleito. Os 
militares "carapintadas" se preparavam para 
um golpe militar, com conivência de Menem 
(tipo Fugimori no Peru). Havia infonna.ções 
que num quartel chamado "La Tablada" o cel. 
Seineldin estava preparando o golpe. 

O MTP teve informações dos 
preparativos do golpe. Só quem conhece a 
Argentina e a brutalidade do que foi a ditadura 
militar, com os 30 mil mortos e desaparecidos, 
sabe o que poderia significar mais um governo 
militar. Então, no dia 23 de janeiro de 1989, o
MTP resolveu ocupar o quartel para impedir o
golpe. Mas, os militares agiram com rigor e no 
dia 24 conseguiram retomar o quartel com um 
saldo desastroso: 30 militantes do MTP 
mortos e mais 8 militares. Alguns do MTP se 
entregaram com vida e desapareceram. Sabe
se que houve desrespeito aos direitos humanos 
e torturas, mas nenhum militar fui condenado 
por ISSO.

Frei Antônio não estava presente e 
nem sabia do plano de ocupação do quartel. 
Como era wn dos dirigentes do MTP foi 
apresentar-se. E foi condenado a 20 anos de 
prisão. Outros do MTP que foram presos 
receberam penas de 20 anos e prisão perpétua 



(15 homens e 5 mulheres). O processo a que 
foram condenados foi um juízo que já parecia 
ter a sentença pronta e com provas quesúo
náveis. 

Muitos acham que o MTP foi usado e 
manipulado. No entanto. em dezembro de 90, 
o mesmo cel. Seineldin tentou o golpe. mas foi
sufocado. 

5. O que se fex:
Depois da prisão. os advogados

entraram com um recurso na Suprema Corte 
de Justiça da Argentina pedindo a revisão do 
julgamento. em virtude de inúmeras falhas. 
Dois anos depois. a Corte sem julgar o 
recurso, recusou o mesmo. Recorreu-se então 
à Comissão dos Direitos Humanos da OEA. 
este recurso foi aceito. Uma audiência com o 
governo Argentino estava marcada para 
março/95, mas em virtude das eleições 
presidenciais que ocorrem em 14 de maio 
próximo, a audiência foi transferida para 
setembro/95. 

6. Menem:
O processo de "La Tablada" não 

agrada a Menem. Houve pressão internacional 
para que o governo argentino concedesse uma 
anistia a todos os envolvidos (É bom lembrar 
que os militares que mataram e torturaram no 
regime militar foram anistiados� que os 
carapintadas envolvidos na tentativa de golpe 
em dezembro/90 ou jA foram anistiados ou 
estão em prisões privilegiadas). Mas. no dia 24 
de janeiro deste ano, Menem declarou que 
enquanto ele estiver no governo não haverá 
nenhuma possibilidade de anistia aos presos 
de "La Tablada". Um advogado nos disse que 
a declaração era importante. Porque o bom é 
quando Menem fala. isto significa que o 
assunto estA em pauta e estA incomodando. O
rnim é se ele se calasse. 

7. Juntos:
Há entre a Fanúlia Franciscana muitos

que acham que Frei Antônio foi ingênuo e 
vitima do MTP. e que portanto. deveria 
receber um tratamento diferente e seu 
processo ser julgado em separado. com isso 
seria libertado. Mas, é preciso também 
respeitar a posição do Frei: ele faz questão de 
ser solidário e estar junto com seus 
companheiros. Não aceita que se façam ações 
com o objetivo de libertar somente a ele. Ao 
contrário, tantas vezes me escreveu que daria 
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tudo para continuar preso desde que seus 
companheiros pudessem sair e estar com suas 
fanúlias e continuar trabalhando por um pais 
justo. 

8. Situação atual:
No final do ano passado os presos

iniciaram uma greve de fome que durou 36

dias. O resultado foi que o deputado Alfredo 
Bravo apresentará um projeto de anistia a ser 
votado pelo Congresso no retomo de suas 
atividades em março/95. Mas é bom saber que 
não será fãcil a aprovação. É necessário muita 
pressão, sobretudo internacional. 

9. O que fazer:
Todos nós podemos e devemos fazer 

algo. Algumas ações são fundamentais: 
a) enviar cartas ao Congresso argentino (ver
endereços) pedindo a aprovaçao do projeto de
anistia a. Frei Antônio e a. todos os presos
políticos de "La Tablada"�
b) enviar cartas à CIDH da OEA pedindo que
interceda por eles�
c) enviar cartas ao Menem pedindo que assine
o projeto de anisti�
d) divulgar o caso e pedir a mais pessoas e
entidades que sejam solidárias com eles.
Pede-se que todo fax/carta. enviado seja
mandada uma cópia para a Liga dos Direitos
Hun18Ilos para ser anexada ao processo.
Mande para mim que eu a enviarei à Liga.

10. Esperanças
Quem pôde estar com eles e ver

tantos rostos tão cheios de vida e esperanças 
quer de fato que aquela gente esteja em 
liberdade. Por isso, vale· a pena lutar por esta 
causa. rezar e pedir a Deus que nos ajude e 
saber que podemos fazer algo. O governo 
argentino só cederá quando perceber que esta 
prisão estA desgastando sua imagem no 
exterior. Portanto, vamos acreditar que a 
liberdade deles não seja apenas um sonho, 
mas em breve aconteça de verdade. 
Mandar fax, cartas, abaixo-assinados, etc para: 
- Comlsslon Interamericana de Derechos humanos

Atención: Dra. Mari Kaplan 
Causa: Abella Juan Carlos-Nro. 11.137 
Fax: (202) 458-3614 - Washington -EUA 
- Sr. Presidente de la Honorable Câmara de

Dtputados de la Nación . Fax 54-l-954-l l l líl3
- Sr. Presidente de la Honorable Câmara de

Senadores de la Nación -Fax: 54-1-953-3081 
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reivindicaçõ�s específicas das mulheres' é dada pouca ou quase nenhuma atenção neste 
universo masculino. 

Desse modo, uma alternativa possível é a continuidade da mobilização das mulheres 
êm organizações que procuram levar a frente a busca de uma igualdade sonhada e 
desejada. Esse pàpel deve ser desempenhado pelos Movimentos de Mulheres, mas 
também por toda a organização da classe trabalhadora, lutando por direitos, cidadania e 
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Ao chegarem ao Brasil em 1500 os colonizadores portugueses violentaram as mulheres 
indígenàs; depois.trouxeram as negras e transformaram-nas em mucamas, escravas e 
mães-de-leite. Após tanto tempo, podemos perceber que pouca coisa mudou, apesar de 
�lgumas conquistas. . · . . . . 

. Continuamos sendo exploradas, oprimidas, violentadas, espancadas, negadas em 
nossos direitos."Somos esposas, mães ·e filhas, somos 110 caminho da migração as 
viúvas da seca. 

Viúvas da Seca 
A falta de um programa de incentivo ao homem do campo, o descaso das autoridades 

competentes, a fata de um programa de reforma agrária visando os sem-terra geram a 
crescente migração do campo para as cidades, para as áreas sazonais, para as áreas 
de fronteiras, enfim o homem migra atrás de um ganha pão, de um dinheirinho que 
possa alimentar sua família. E quando as mulheres não podem acompanhar seus maridos, 
ficam· sós com os filhos na lida da pequena lavoura, dos cuidados da casa e muitas 
vezes a promessa de retomo do marido não é cumprida e o· que temos é um grande 
número de viúvas de maridos vivos. 

Mãe e Migrante 
Pé na estrada, as tralhas nas costas, lá vai ela, acompanhando os passos do marido. 

Suas necessidades se restrigem agora as necessidades dele e dos filhos; as poucas 
coisas que tinha ficam para trás, e o único objetivo agora é chegar a um lugar onde 
po� dar de comer aos filhos. 

Mulher Migrante e o trabalho 
O Trabalho na roça, nas carvoarias, no tear, na casa de família, etc ... A Mulher 

Migrante sai com toda a família ou sozinha, procurando um destino um pouco melhor. É 
a trabalhadora mais barata e de quem se exige mais, é a que menos tem seus direitos 
legalizados, mas é a mais forte, a mais corajosa, a que se propõe a qualquer tipo de 
trabalho para ajudar no sustento do lar. São Senhoras ou Meninas, muitas vezes na 
cidade grande são prostituídas. Mas a esper�nça de um dia poder voltar ao lar é a 
mesma em cada coração. 
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APRESENTAÇÃO: 

Dia 8 de Março, Dia Internacional da Mulher! 

Este dia representa um dia de luta para as mulheres que há 
milênios vêm sendo subjugadas nas sociedades do mundo 
inteiro tornando-se escravas e alijadas de sua condição de 
cidadãs. 

Para entendermos o significado deste dia seria importante 
conhecer a origem do 8 de Março. Nesta data, em 1867, numa 
fábrica de Cotton em Nova Iorque, nos Estados Unidos, 120

operárias têxteis foram queimadas vivas a mando dos patrões. 
Elas �tavam em greve para reduzir a jornada de 16 para 10

horas de trabalho e também queriam melhores salários. Os 
patrões não cederam e preferiram trancar os portões e atear 
fogo na fábrica. Por isso o Dia 8 de Março é o dia de luta para 
refletirmos sobre a condição f'eminiu•., adquirirmos consciência 
e sabermos exigir que nossos direitos sejam respeitados 

Já fizemos_ uma caminhada significativa! Rompemos o 
cofinamento das quatro paredes e estamos em quase todos os 
setores da produção econômica e social. Votamos e nos 
manifestamos politicamente. O número de mulheres atuando 
no congresso cresceu significativamente na última eleição. E 
para garantir estas conquistas e atingir outras metas 
precisamos ir em &ente e lutar para "fecundar a história". 

Porém há muito o que fazer para podermos viver em uma 
socied•de igualitária. A miséria, o analfabetismo, desemprego, 
corrupção, falência da educação e saúde públicas, fechamento 
de creches já em funcionamento, barreiras e perseguiç6ea à 
mulher e mãe trabalhadora, dupla jornada de trabalho, a solidio 
quanto à responsabilidade da casa e da educação dos filhos 
tornam a vida da maioria das mulheres muito difícil. 

Mas com certeza chegaremos lá! Queremos ir sempre em 
frente, sabedoras de que estamos construindo um mundo 
melhor para as futuras gerações. Queremos, de mãos dadas 
com os trabalhadores e com o povo construir uma sociedade 
sem opressão social e sem opressão de gênero! Viva o 8 de 
Março! 

O MUNDO FEMININO É CHEIO DE VIOLÊNCIA 

A violência contra as mulheres é uma realidade incontestável. Também é uma das 
questões de Direitos Humanos menos reconhecidas, embora este tipo de violência seja 
práticado em todas as culturas e atinja milhões de vítimas em todo o mundo. 
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doenças comuns. A transmissão se dá através do sangue e do esperma, via reração 
sexual, _agulhas e seringas �e inje�o contaminadas e da mãe contaminada para o feto,
na gravidez ou amamentaçao. HoJe as mulheres fazem parte dos grupos de risco como 
portadoras do vírus. 

8) Porque queremos o PAISM ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER) 

Nos últimos vinte anos que os movimentos de mulheres vem reivindicando esse 
Programa Integral, conhecido por PAISM que compreenderiam conjunto de serviços 
capazes de atender às várias necessidades biológicas e emocionais que se manifestam 
ao longo da vida das mulheres, desde a adolescência até a velhice. o atendimento 
atual às mulheres alcança uma minoria e costuma ser dirigido a um problema ou queixa 
específica, sem considerar a mulher na sua totalidade. 

Nossa tarefa principal é divulgar o PAISM junto aos grupos de mulheres e aos 
profissionais de saúde de todos os níveis e ao mesmo tempo pressionar as instituições 
de saúde sobre a importância da implantação. 

MULHER E PODER POLÍTICO 

A participação da mulher na política partidária brasileira é fruto de muita luta. Apesar 
de transcorridas seis décadas, desde que a mulher teve o direito do voto adquirido, 
ainda hoje, elas são representadas de modo desigual, mostrando que muitas questões 
relativas aos direitos das mulheres ainda não foram contempladas. Representando mais 
de 50% do eleitorado, as mulheres não conseguem conquistar postos políticos elevados. 
A presença das mulheres na vida pública, em cargos legislativos ou executivas, é uma 
amostra da situação da mulher no Brasil hoje. 

Cresce a votação das mulheres - iá somos 
1181 

A bancada de mulheres, no Congresso Nacional, 
passou a ser composta por 37 mulheres, sendo 33 
Deputadas Federais e 4 Senadoras. O partido que 
reservou mais número de vagas para o registro de 
candidatura de mulheres foi o PT: 161, elegendo 
dez delas, sendo duas Senadoras. Em segundo 
lugar vem o PMDB com 75 mulheres e oito eleitas 
como deputadas. O PDT, com 65 candidatas 
conseguiu eleger apenas duas e o PSDB com 58 
candidatas acabou elegendo quatro deputadas 
federais. Cinco mulheres estarão no Senado que 
nessa legislatura deverá ter mais força no cenário 
nacional. Os números mostram que a mulher ainda 
não conquistou de fato um lugar no Legislativo. Às 
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tipo de parto é duas vezes m�ior que n� parto

normal. Além disso, e �ais de _ 60 � das 
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3) Aborto _ . 
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conhecimento de números reais, a Org�m�açao

Mundial de Saúde estima em 4 m1l�oes o

número de abortos clandestin�s no �ras1I, o que 
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um ser com 
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� (�

e 
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As estatísticas demonstram a crueldade desse tipo de violência crescente no mundo 
inteiro. Nos Estados Unidos, de dois a seis milhões de mulheres são espancadas por 
ano, como também a cada cinco minutos uma mulher é estuprada. Entre as mulheres 
que se prostituem nos Estados Unidos, de 65 a 75% sofreram abusos sexuais na infância.
Também em EI Salvador uma pesquisa com 900 prostitutas revelou que 80% haviam 
sofrido abusos sexuais por parte de seus pais antes dos 12 anos. No Canadá uma em 
cada grupo de 4 mulheres corre o risco de ser agredida sexualmente em algum momento 
de sua vida, e a metade desses casos ocorre antes que ela complete 17 anos. Na 
França, dos casos de violência, 95% têm a mulher como vítima, e 51% destes casos 
foram cometidos pelos maridos. Na Bósnia-Herzegovina, durante o período de guerra 
entre sérvios e croatas, 60 mil mulheres foram estupradas para punir o inimigo. 

No México anualmente 80 mil mulheres são estupradas e somente 20% dos casos 
são denunciados à polícia. Das trabalhadoras, 90% sofrem assédio sexual no local de 
trabalho e a violência doméstica se dá em pelo menos 70% das famílias daquele país. 
Na África chega a 100 milhões o número de mulheres com os órgãos sexuais mutilados. 
Uma pesquisa feita pelo Sindicato dos Professores do Japão revelou o quanto as 
professoras são discriminadas na sociedade japonesa, onde 10% disseram que servem 
chá, 9,45% são chamadas de velhas e 4,9% sofreram assédio sexual. 

No Brasil a realidade não é diferente . Porque pertencem ao sexo feminino, as mulheres 
e meninas são sistematicamente submetidas a espancamentos, estupros, coersão física 
e psicológica, restrições sociais e econômicas. Segundo o Relatório da América Watch, 
entidade americana preocupada com os Direitos Humanos, no Brasil, 70% dos crimes 
violentos contra as mulheres são cometidos dentro dos lares e os abusos mais comuns 
são: espancar, amarrar, surrar, queimar os órgãos genitais e seios, estrangular, inserir 
objetos como garrafas e pedaços de pau na vagina, jogar álcool e colocar fogo na vítima. 
Em São Paulo, de acordo com a Delegacia de Mulheres, 65% das mulheres agredidas 
que denunciam a violência sofrida, são casadas e só em 1993, a Delegacia atendeu 
mais de 10 mil casos de violência doméstica. 

A casa de Cultura da Mulher Negra de Santos, SP, recebeu em 1994, em seu 
departamento jurídico, 294 mulheres violentadas. Destas, 71 são mulheres ameaçadas 
de morte e 20 foram vítimas de tentativa de assassinato, por marido ou companheiro e 
segundo a entidade, noventa de uma mulheres poderm ser assassinadas a qualquer 
momento. 

A CPI que investigou a questão da violência para com a ·mulher, apurou que as 
agressões no Brasil, em sua maioria, ocorrem no período das 18 hs às 6 hs e também 

· nos finais de semana: Os agressores pertencem a todas as classes 'SOciais e a todas· as
categorias profissionais, demonstrando que não se trata de casos isolados como tenta
reforçar a sociedade e sim, de uma questão social de proporções alarmantes.

Os exemplos que descrevemos, mostram que a relação homem/mulher apresentam
estatísticas de guerra. É preciso, com urgência, construir modelos de relacionamentos
que substituam a imposição masculina e a submissão feminina.
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. A MULHER E O TRABALHO

• o lugar de uma mulher é no lar,

zelando pela familia e não fora, trabalhando".

(JOÃO PAULO li - Bt) 

Qual o perfil da mulher que trabalha? Elas são jovens com 25 a 39 anos, vivem sós 
(47%) são solteiras, descasadas, viúvas, sustentam a família sozinha (13%) . 

Várias dificuldades continuam impedindo a mulher de assumir mais ainda o mundo 
do trabalho como: precisa cuidar dos filhos, não consegue arranjar emprego, o salário 
não compensa, o marido não quer, não têm profissão e/ou tem problemas de saúde. 

Portanto, é um grande desafio a valorização do trabalho feminino, a igualdade de 
opc;rtunidades e participação. As mulheres se organizam e cada vez mais conseguem 
mudar a situação de submissão e obediência, em libertação e realização como afirma 
Antônia Maria de Independência - PR: 

MULHER E SAÚDE 

"As mulheres organizadas 
Seus valores vlo mostrando. 

� através da base. 
Que tudo vai facilitando. 

Quanto mais tempo passar. 
A luta vai se espalhando" 

Ao falarmos de saúde da mulher não limitamos aos aspectos referentes à reprodução 
(gravidez, parto, aborto) mas todas as fazes da vida, da infância à velhice, entendendo a 
situação de saúde e doença como resultado da situação que a mulher ocupa na sociedade, 
e que interfere diretamente nas suas funções físicas e psíquicas. 

A visão que se tem da mulher, principalmente enquanto reprodutora, vai determinar o 
tipo de assistência à saúde. A falta de informações, a opressão a que são submetidas, a 
repressão da sexualidade e o condicionamento à sexualidade do homem, além da 
sobrecarga de trabalho, são aspectos que influenciam e determinarm as condições de 
saúde da mulher. 

1) Mortalidade Materna
Não podemos fechar os olhos para a realidade que está diante de nós, 

especialmente quando o assunto é mortalidade materna, que no Brasil está na ordem de 
200 mortes por 100 mil nascidos vivos, enquanto nos países desenvolvidos essa relação 
é de 20 por 100 mil. Embora os serviços de saúde dêem prioridade ao atendimento à 
mulher na fase reprodutiva (gravidez, parto e puerpério - pós parto) este atendimento 
está longe de ser satisfatório. 

A pressão alta, hemorragia, infecção pós-parto, são as principais causas da 
mortalidade materna. A maioria destas mortes poderiam ser evitadas com um bom 
acompanhamento pré-natal, com exames e orientações apropriadas. 

' 

2) Parto

A precariedade no atendimento durante a gravidez e o parto é pública e notória, o 
número de mulheres que não tem assitência pré-natal conveniente é alto. Em 
compensação, o Brasil é o campeão mundial de cesáreas: 31 % dos partos são realizados 
através de cesarianas, a maioria delas desnecessárias. A possibilidade de morte neste 
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CONSTRUIR A ROMARIA 
, 

DESDEJAt 
.... 

A 9ª Romaria dos Trabalhadores já começou! O ânimo e :

garra na preparação dependem de você! •
•

Organize a caravana em seu Estado, região, cidade. Con
verse com amigos, grupos, comunidades, paróquias e dioceses. 

' 1 

E uma ocasião de celebrar a resistência, teimosia e Fé, na 
certeza que esta pátria seja realmente justa com fraternidade e •

1 

• pa- • 
-· ,. '. ,. / / .. 

1 ' · " ' ' 1 

Queremos gritar aos quatro cantos do Brasil, que somos 
milhões de desempregados, sem terra, sem moradia e di=emos: 

QUEREMOS TERRA E TRABALHO PARA VIVER! 

CPO - SPM - CPT/MG - CIMI - PO/ES - SP - RJ - MG 

. - - - . - - - . - - . - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - --·- --- - -· - .

CARTAZ - O cartaz da Romaria estará pronto a partir 

de 1 º de J unho/96 

CAMISETAS - Também ficará pronta a partir de 1 ° de 

Junho/96 

BOLETINS - A divulgação da � Romaria é também 

tarefa sua! Sairão dois boletins ( este mês de Maio) e wn 

outro (mês de Julho). 

07 De Setembro de 1996 

"MAE APARECIDA, SEM TRABALHO 
... , 

NAO HAVIDA" 

APRESENTAÇA-O 

E
stamos nos aproximando da 9"
Romaria dos Trabalhadores 

É um momento de levar nossas 
dores, lutas e esperanças diante de Nos
sa Mãe Aparecida ,p(:dindo a da que 
fortaleça nossa Fé e compromisso na 
construção de uma pátria justa com 
igualdade,fratemidade e participação 
nas decisões políticas e sociais. 

O tema da 9" Romaria é "MÃE 
APARECIDA, SEM TRABALHO NÃO 
HÁ VIDA", e está ligado à Campanha 
da Fraternidade na qual todos são cha
mados a refletir sobre a paz e ajustiça em 
nossa sociedade. Neste sentido, expres
samos nossos desejos por urna vida dig
na, com trabalho e terra para todos. 

Esta Romaria quer ser sinal pro
fético, de ânimo, religiosidade, e for
ça. É importante nesta situação de de
semprego, miséria e violência que a 

gente não desanime. É aí que entra a 
nossa missão. Gente que acredita na 
presença de Deus em nossa história, 
que acredita na força dos pequenos, 
gente que tem Fé e crê no Deus liber
tador e na Mãe que sempre ouve os cla
mores de seus filhos. 

No dia 07 de setembro, é o mo
mento de unir nossas forças, ir á 
APARECIDA, mostrar ao Brasil a Fé, 
solidariedade e união, na certeza que 
juntos, na luta do cotidiano, conquis
taremos a paz que é fruto da justiça. 

Viva a� ROMARIA DOS TRA
BALHADORES: MÃE APARECIDA. 
SEM TRABALHO, NÃO HÁ VIDA! 

"Compreendi também que é dom

de Deus que o homem possa comer e 
beber, desfrutando do fruto de todo i0

seu trabalho " 
(Eclesiastes 3, 13) 
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11MAE APARECIDA, SEM TRABALHO NAO HA VIDA'' 
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êi'TEMA DA 9ª ROMARIA

ste tema faz pensar nas 
palavras chave que to-E cam diretamente o nosso 

dia-a-dia e todas as dimensões da 
vida. 

Palavras como TRABALHO e 
VIDA mostram o desejo que pos
suimos em ter terra e trabalho para 
viver! Hoje, especialmente, en
frentamos o problema do desempre
go estrutural, com demisões em mas
sa, introdução de novas tecnologias e 
eliminação de postos de trabalho . 
Lembramos que no campo a situação 
não é muito diferente. A terra concen
trada nas mãos de poucos, causa a mi
·gração ( saída da sua terra em busca
de uma vida melhor) e também a vio
lência como vimos nos massacres dos
trabalhadores sem terra em Corum
biara-Rondônia e Eldorado-Pará.

Tudo isso é sinal de morte ... 

Denunciamos o projeto econô
mico-político que vigora no Brasil, 
que prioriza o capital, o lucro - o 
econômico - em detrimento da pes
soa humana. Constatamos que na 
prática, a lógica perversa do capita
l ismo elimina o trabalho. 

Queremos acentuar enfim, o 
SUJEITO. o trabalhador excluído, 
desempregado, que luta pela VIDA 
e busca alternativas para sobreviver. 

A Romaria traz com este tema 
a reflexão da grande maioria da po
pulação que exige melhores condi
ções de vida e trabalho. Queremos 
fortalecer a ESPERANÇA, ser pre
sença SOLIDÁRIA, na certeza que 
lutamos pela VIDA EM PRIMEIRO 
LUGAR! 

-� --"'!'- -
·v.---:--y 
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T. BEM HAVERA O GRITO

DOS EXCLUIDOS/96

Como desdobramento da CF, e 
aprofundando a experiência do GRI
TO DOS EXCLUIDOS DE 1.995, 
já começou a preparação do GRI
TO DOS EXCLUIDOS de 1.996. É 
isso mesmo! Trata-se de um Grito 
de FÉ, SOLIDARIEDADE, alerta e 
denúncia a-ser realizado no dia 07 
de setembro. em todo Brasil. 

É um evento massivo, descentra
lizado e s1.1a realização é um ato que 
reúne amplas camadas da socieda
de. O tema é: O GRITO DOS EX
CLUÍDOS POR JUSTIÇA E PAZ 
e como lema: TRABALHO E TER-

� RAPARA VIVER! 
.. 

a, O acesso à terra e trabalho para 
� viver com dignidade são condições 

� indispensáveis para se chegar a uma
� sociedade justa e fraterna sinal do 
f Reino de Deus. 

Qualquer infonnação é só ligar 
para a secretaria do Grito: 
Ari Alberti/SPM 

R. Caiambé, l 26 - CEP 04264-060
Ipiranga - São Paulo/SP
Fone (011) 63-7064

OBJETIVOS DO GRITO DOS 
EXCLUÍDOS: 

• Professar nossa fé, no Deus da
Vida;
• Ser um grito profético por justi
ça e paz;
• Assumir a política para constmçào
da cidadania e democracia plena;
• Denunciar o desemprego estru
tural e a concentração da terra;
• Buscar saídas para situações de
exclusão; 
• Criar laços de solidariedade par-1
fortalecer a luta e esperança .



A AI IA( ÃO D A P O 

' 

A Pastoral Operária da Diocese de ,·ova Ii:_,uaçu, vem se reestruturando 
a partir �e uma ar!iculação que está sendo Í ei ta por uma pequena equipe de 
coo�denaçao provisoria, com o liberado �Tosé :·.iguel que assumiu no mês de 
abril PP·, e que recebe um apoio financeiro da Diocese a partir do Projetão. 

O quadro atual se apresenta da seguinte maneira; 
Grupos: 

Vila Pal-,lina 
Go.:.:.,Ó da :•:ma 
Pro.ta 
:Janta Awélia 
Jardiiil Gl5.ucia 
Santa �-íaria 
3.:...,nt:3. I1'iai�t1:.a 
Moquetá 

o3 

09 

05 

06 

08 

03 

12 
07 

trab alhaclores 
íi 

" 

il 

ti 

li 

11 

fl 

Estes brtç,os re:,lizam su,:is reuniões mensnlmente •• Também , mensalmen-
te, uu re·i--'resento.nte desses gruros realizam uma reunião de reflexão e de 
avo.liaç20� na Catedral. 

Grupos inicLrndo com :periódicos contatos '.ltr::i.vés do libero.do; 
Ia.üco de ,'\rei o. - Riacl15.o 
Ipê. 

Belf ort Roxo - Parque UniS.o - Vale do 

, s quart2.s e sexto.s--.feir.:.s à. t�de, o li�er2do cl2 pl::.,.ntão n::i. se.la da 
PO no 2d. da. C5.r i to.s º 

:fouve :i,l,_, umas reuniões coru !\.:-,entes de Fo.storal numa tentativa de en
tusio.smetr })3.clres e irrn.:í.s parCJ. que ir�troduzo.m na Diocese, a PO. 

PrevisS.o: Um curso de nove meses li1:,ado à. Escola. da ?é, no 2º e 4º s.5.ta · 
dos e do11iinbOS de c;1d2 mês, sob a coorde�i::::.ç::.o da equipe da Escola da 

::é, em snt&üdimento colll os coorden:,dores do. PO. 
Lej:ls.J.lIDt;nte, um E:SÍorço de u.m.:1 reunião cofil outras Pastorais Sociais 

JOC - ACO - (CDPO)º 

Desafios: 
í�otivir ::i.s p:i.rÓquias sobre a import3.:1cia desta. Pastoral que tem como 

endereço o. Cl:;sse Tro.Lalhadoro." 

Diíiculd:ides� ;1s inúmeras dificuldades e as L1Últiplas :i.tividades, faz com 
que se perc;1 a. miss20 especÍlica da PO, �ue é a de ser um s�rviço à Classe
Oper.:.ris. e Õ. I�:;reja, na tr::L1Sllliss3.o do. -;:·eº 

�- ic::. pJr:::. todos i:Ós o descu: io de se íirm:i.r a PO liW. sua prioridade 
especÍ.L ic.:a, sew deixar co.ir as reuniões, sem se fech:i.r sotre si mesmo., par_ 
ticip:-..:..do da F.'J.storal de Conjunto como contriLuiç20 e necessidade de que 
os traoalhadores da PO se mantenham firmes na sua propost.J. e abertos a 
tudo o que contribue p:i.ro. uma libertaçõ.o políticaº 

Pela equipe 

José fiiguel 
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A Pastoral Operária da Diocese de ''ova I0uaçu, veill se reestruturando 
a partir �e uma ar!iculação que está sendo Í ei ta por uma pequena equipe de 
C_?O�denaçao provisoria-y com o liberado �1osé ?i&,uel que assumiu no mês de 
auril PP• 1 e que recebe um apoio financeiro da Diocese a partir do Projetão. 

O quadro atual se apresenta da seguinte maneira: 
Grupos: 

Vila Pa"'lina 
Go.:.:,ó da :•'.ma 
Pro.ta 
::anta Awél ia 
Jardim Glétucia 
Santa tiaria 
3.:..�nta l"iart:i·,a 
Moquetá 

o3 
09 

05 

06 
08 
03 

12 

07 

trabalhadores 
lõ 

rr 

11 

li 

li 

11 

li 

Estes brupos re2lizam suas reuniões mensnlmente .• Também 9 mensalmen-
te9 um réfJresento.nte desses gruros realizam uma rewüão de reflexão e de 
aval i aç ':!.o� na Cu te dr al . 

Grupos iniciando com periódicos contatos 2tr::ivés do liberado: 
Pa.üco de .'\.reia -" Riacl15.o · Delf ort Roxo - Pa.rque Uni:ío 
Ipê. 

Vale do 

?i.s quark:.s e sextas·-íei.c .:..s à t.:i.rde, o li;�er._�do c:;.5_ pl�-,ntão n:i. se.la da 
PO no 2d. da C2ritas. 

:T.ouve :êL:..:,umas reuniões com N-sentes de Fastoral numa tentativa de en
tusiasm.:.1r p3.dres e irmêí.s par::1 que ir:troduzam na Diocese, a PO. 

PrevisS.o� Um curso de nove meses li6ado à Escola. da ?é� no 2º e 4Q s5.ta · 
dos e douinGOS de cad� mês, sob a coorde�::iç�o da equipe da Escola da 

�éj em e:nt&udimento com os coorden:,dores da PO. 

he�1s..1.lmente 1 um E:Sf orço de um a. reunião com outras P3.storais Sociais -· 
JOC - ACO - (CDPO). 

Desa.fios� 
Fotiv2r :i.s po.rÓqui:::i.s sobre a import�L:1cia desto. Pastoral que tem como 

c:.1dereço e. Cl_,sse TraLall1adora. 

Dií iculdu.des: a.s inúmeras dif iculdo.des e o.s :.uÚl tiplo.s 2 ti vido.des 1 faz com 
que se perca a miss20 especÍlica do. PO, �ue é o. de ser um s�rviço à Classe 
O per .:ria e à I�:rej a, na tro.nsmiss20 do. �·e. 

1' ice:. p:i.r:i. todos nós o desoíio de se firm:i.r a PO lilD. sua prioridade 
especÍi ica1 seil1 deixar cair o.s reuniões 1 sem se fech:i.r sotre si mesma j par_ 
ticip21.do da Fo.storo.l de Conjunto como contriLuiç:i.o e necessidade de que 
os tra·oalh8.dores da PO se mantenhalll firmes na sua propost.J. e abertos a 
tudo o que contribue p::.ra umo. libertaçõ.o política.. 

Pela equipe 

José ;·iiguel 

-
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CANTO FINAL:

Caminhando e cantando e seguindo a canção/ cc;nos todos i�11ais
braços dados ou não./ Nas escolas, nas ruas, camoos,constru
çÕes/ caminhando e cantando e seguindo a canção. 
VEM, VAMOS EMBORA, QUE ESPERAR NÃO � SABER/ OTTF.1-f SARF. FA7.
A HORA, NÃO ESPERA ACONTECER. (2x)

VAMOS AGORA COM MUITA PAZ,E QUE O SENHOR NOS ACOM!>ANl-f.

EM MEMÕRIA DE: 
- Santo Dias da Silv�, militante operário,assassinado em Outu

bro d� 1979 - S.P.
Pedrinho Marcelino, lfder sindical assassinado em Rarra ��
Garç.:is - MT.

- Joaquim Ferreira Abadia, trabalhador rural a�sassinado em
Jussara - GO.

- Francisco Sobreira lima, trabalhõdor rwral assassinado em
T auã - CE.

- José Piau, trabalhador rural as�asslnado na PA/150-Marabá-?A.
- Sebastiio Kaarim, trabalhador rural assassinado em Vizeu-PA.
- Josê Bezerra,delegado sindical assassinüdo em Bonito - P[.
- Joaquim das Neves Norte,advogado assassin�do em Naviraf-MTS.

Edson Rodriques Moreira, posseiro assassinado em Imperatriz
MA.
José Silv.:ino Valdivino,posseiro assassinado em Cruz do Espir_�
to Santo - PB.

- João Duda da Silva, trab�lhador rural assassinado juntJmente
com seu filho de 5 anos - JOSÉ HERALDO,em Bom Jardim - PE.

- Joio J�lio da Silva Neto,trabalhador rural assassin=do em Rio
Formoso .,. PE.

- José Severino da Silva,posselro assassinado em Serra Redon�h
- PB.

, .• Eugênio lyra, advogado assas;;inado em Santa tforia da Vitória
- BA, (1977)

- Durval V2ntura de Souza,prasidente do STR de Frutal,assassi-
nado em Frutal - MG.
Firmino Guerreiro dos Santos, trabalhador rural assassinad�
em Bom Jardim• MA.

- Avel lno R!beiro da SI lva,' d legado sindical us::-;s�inad,:,e.111
S�ntarêm - PA. (24/03/82}

) ': .. -, ·.') i 

._. j , ... 

, . .., 1, ,, 

O 1� d e· MAIO co���or� :,i ?::·:_:'.,.
., .,, ; ' '1 ' 

a s 1 u t a s , o s a e r ,i f í e ·i o · 
· · 

. ... . 
•' ,, ' as  v,tor,as e a s  esper�nças

dos 0PE�ÃR!0S, até hoJe. .JNJUSTl,ÇA,POS.

CELEBRAR O 1� de MAIO 
i u n i�-se a todos os�t�nb•l hadbtes do mundo aos trabalhadores da  cTda-de e·do �ampo, 

• 
que  lutar�m e lut a m,··arfft�intlo • sua vida,.para que o MUNDO seja ,rr.ai,s JU,�.TO,.e mais 

' 
FRATERNO. . ·· .... ,, ··,

CELEBRAR O 1� d e  MAIO 
,,."· • �.',: 1 t .·

�ão é deixar-se en ganar pelas propostas 
... e festas do governo,das p:efel tur--ªs e ':losp3tr5es, que esvazia m tod��o.esforç-0 d�s· operirios na  lut a  pela  cónquista  de seus .direi tc 

..d� ,, 

COMO UTILIZAR ESTE FOLHETO ? 

1. ANTEL DO 19 da MAIO:

i' 
Ref lex'.;;o em grupos - "CEBs . Jovens - J , -Clubes d e maes, CPO, ACO JOC cp·1° 1 • - ' . , - , • •  -� - soore a s1tuaçao. dos, trabalhadc.rea. !

2. NO DIA DO 19 �e MAIO!

• 1 . 
1 

• 
i 

CELEBRAÇÃO. L.ITffRGICA (nas Últimas
paginas do  folheto)

; 

. l 
------------=----�--·



- 1· d ter ouvido falar do dia 1� de maio, e você sabe ''oce a eve 
d do ;ambêm que este dia é 1.111 feriado celebrado em

d d
to o

p
mu

i
n 

b 
em

Aos TRABALHADORES do campo e da cl a e. o s  em, homenagem . h • t , 1eia e reflita a seguinte conversa que um cr�an _e,ro eve 
com Marlene no dia 30 de abril do ano passa o. 

M · M 1 oara você me falar o que foi mesmo o 19 de aio, ar ene, _ 
tanto dele? 

n d M · Jo-ao, ê uma data que pertence aos ooerârios, - O lv e aio, 

d a nôs trabalhadores assalariados ou desemprega os. 
t uma data muito importante para a classe trabalhadora 
toda. 

1 ?� importante �or que, Mar ene. 
· � falou a você João, do que aconteceu nesteNunca ninguem • 

dia? 
- Não.

heiro não faz mal, você não tem culpa, e deEscuta ! c�mpa�
1
· 

e; de trabalhadores neste nosso Brasil que vem existir minar 
oouco a história também não sabem, mas eu vou contar um 

t uma história muit� lo�ga 
e muito corajosa. Nao da_ 
para conta� !ud� porque e 
muita historia 

O 1� de Maio marca, recorda, 
. bol'1za ·a luta da classe 

s I m ·· 
- • 

operária, as suas vltor1�s, 
o alto preço,que ela pagou 
e continua pagando para 
manter os seus direitos. 

3 

0 1� de Maio nos faz lembrar 
e celebrar os nossos companheJ 
ros que no ano 1886,numa cida
de dos Estados Unidos,chamada 
CHICAGO foram ENFORCADC:S,pc·
que lutavam por melh?re� con
dições de vida,por d1re1to,por 
respeito ,por Justiça no trab_! 
lho. 

., 

Vocês vão comer e beber na minha mesa no meu Reino,e sen tarãoem tronos para julgar as doze tribus de Israel. Palavra da Salvação. 

PARTILHA, a partir das leituras e da vida. 

PRECES COMUNITARIAS, espontâneas,à partir das lutas e das 
esperanças dos trabalhadores. 

OFERTA, durante a procissão pode-se trazer instrumentos detrabalho: vassouras, ferramentas, marmitas ...
CANTO: 

O POVO DE DEUS no deserto andava/mas a sua frente ALG!JEM caminhava./ O povo de Deus era rico de nada/ sõ� tinha esperança e o pÔ da estrada./ Também sou teu povo, Senhor, e estounesta estrada/ Somente a tua graça, me basta e mais nada. 
O POVO DE DEUS também teve fome,/ e Tu lhe mandaste o pão lãdo cêu/ O povo de Deus cantando deu graças/ provou teu amor,teu amor que não passa./Tambêm sou teu povo, Senhor, e estounesta estrada.Tu és alimento, na longa jornada. 
O POVO DE DEUS ao longe avistou/ a terra querida que o amor preparou./ O povo de Deus corria e cantava/ e nos seus louvores, seu poder proclamava./ Também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada, cada dia mais perto da terra esperada.
F:1 NOSSO: de mãos dadas, rezemos com muita atenção o Pai Nos so, � como irmãos, busquemos soluções para os problemas dedesemp,ego, pobreza, falta de pão, ... 

ORAÇÃO DE AGRADECIMENTO: 

DESPEDI DA: 
Há poucos dias,  cel e bramos a Morte e a Ress urreiçãode Cristo. A Morte e a Ressurreição de Cristo seprol ongam e se manifestam todos os dias nas l utas e nas  vitórias do povo sofrido que espera urna vida melhor. Que este 1� DE MAIO seja um convite para to7dos os trab alhadores,juntos,continuarem a luta coma certeza de que u m  dia o Reino de Justiça e de Fraternid ade será real idade. 

12 



,ecer os trabalhadores na sua luta pela conquista de seus di
:tos. 
�OUVOR AO SENHOR ... 
Glória e louvor ao trabalhador de nossas cidades, que com seu 
Juor e sangue, tenta tornar o mundo mais humano, muitas vezes 
à custa de sua saúde e do sacrifício de sua família. 
LOUVOR AO SENHOR ... 
Glória e louvor ao lavrador da terra, que produz o alimento e 
muitas vezes nem tem o que comer. 
LOUVOR AO SENHOR ... 

1AÇAO: Espontinea._ 

'IMEIRA LEITURA, tirada da carta do Papa sobre o Trabalho Huma 
o. O trabalho tem maior dignidade que o capital ( o dinheiro T,
)rque o trabalho representa o homem, seu poder de criatividade
transformação, enquanto o capital (o dinheiro) é apenas um in�
umento; .. A garantia de trabalho e emprego é um direito funda

0ntal da dignidade humana ...
salário é justo quando é suficiente para fundar e manter uma 

3mflia ... t fundamental o direito dos trabalhadores em associa 
em-se em sindicatos. Sua função é assegurar os justos direitos 

,�s trabalhadores. 

�NTO DE ACLAMAÇÃO: 

iJ'.5RIA, GLÕRIA, GLÕRIA, ALELUIA ! (3x) LOUVEMOS AO SENHOR 

esus Cristo é libertação, Jesus Cristo é amor, 
� vitória sobre a morte deu a todos o penhor. 
.nceremos as opressoes, venceremos o temor. 
)uvemos ao Senhor. 

-:GUNDA LEITURA, tirada do Evangelho de Lucas,22,25-30. 
esus disse: Os reis deste mundo têm poder sobre o povo, e os 
'"lvernadores são chamados "Amigos do Povo''. Mas entre vocês não 
0de se·r assim. Ao contrário, o mais importante deve ser como o 
enos importante; e o que manda, como o que é mandado. Quem é o 
ais importante? O que está sentado ã mesa para comer,ou_o que 
stá servindo? Claro que é o que está sentado ã mesa. Mas en
,·e vocês eu sou como aquele que serve. Vocês têm estado sempre 
0migo nos meus sofrimentos. Por isso, assim como meu Pai me deu 
direito de governar, eu também dou o mesmo direito a vocês. 

1 

• 

• 

t deste acontecimento, deste assassinato que nasce o 1? d� MAIO.
Por isso, é um dia diferente. tum dia que devemos aproveitar 
para refrescar a memória e homenagear a todos aqueles que deram 
a �ua vida para defender os direitos dos trabalhadores: 

DIREITO AO SALÃRIO JUSTO 

DIREITO Ã SEG URANÇA NO TRABALHO 

DIREITO AO EMPREGO 

DIREITO A UM SINDICALISMO LIVRE 
,, 

DIREITO A T ERRA PARA TRABALHAR 

DIREITO DE G AN HAR O PÃO 

COM HONRA E DIGNIDADE. 

-
- a 

4 



LlfTAS E VITORIAS NA BAIXADA FLUMINENSE ••• 

Perder a memórra da hf stória é sinônimo de morrer ! 
Nós não podemos morrer, não podemos deixar qije a·paguem da ho$ 
sa memória a grandeza das lutas dos trabalhadores, da classe 
operária 

LUTAS DO DIA A DIA: levantar cedo, preparar marmlta,tomar 
trem, ônibus, trabalhar duro voltar em 
casa cansado, ••. e assim todos os dias 

LUTAS NO BAIRRO: or2anfzar a associação, participar das reu-
nioes, lutar pela água, pela luz, pela esc_q 
la, pela segurança, .•• 

LUTAS NO TRABALHO: incompreensões do patrão·, salâriot,ei.t1fa. .,.,;. _ · 
ameaça de perda de emprego. E o desemprego? 
E a dispensa dos companheiros? 
Quanta cruz! .•. 

LUTAS NA TERRA: trabalhadores rurais sem terra., ou ·trabalhan
do sem carteira assinada, ou sent.sà-làt:io ·:· 
fixo' .•• 

Vamo recordar a história do PARQUE ESTORlL. 

No. dia 20 de abri 1 de 1981, 
um grupo de lavradores, 
orientado· · pe 1 as nec.ess idades 
de trabalhar,resolveu ocupar 
a área de terra do Parque Estoril. 

Nesta área, desativada desde 1964, 
a prefeitura de Nova. 1 guaçu quis 
construir em 1976 uma Escola de 
Aprendizado Agrfcola� mas até 81 
nada foi fel to, muito p.elo· contrário-

. n�$t'1 âr�� s� i_11stil)aram 
gri lel r.c:uL e .. criadores .. de gado� 

Depois d$ uma semana, no df a 
23 de. abril de 1gB1, _ãs. 1,9 horas, 
chega ao.. hica l úm choque da. f>,o.Jf eia
Mi 1 ltar ·e:· rencf!··m

a
n-de cém·famf-1 tas_; . .. . p .. - -·- ---- - - -- . . 

5 

ti. 

CANTO DE ENTRADA:' 

DO 1 C? O E MAIO 
-- -- -= ----

Povo que luta, cansado da mi:ntira, / cansado de scirer 
cansado de esperar. Povo que luta, cansado de esperar/ 
procur a a redenção. 

PORQUE ELE� LUZ, VERDADE, JUSTIÇA, BEN, PERDÃO, 
PAZ, ESPERANÇA, AMOR E REDENÇÃO. (2x) 

Povo que luta, por terra onde hã fartura, /por paz sem 
fingimento, por vida partilhada./ Povo que luta por vida 
partilhada,/ procura a redenção. 

Povo que espera colheitas mais serenas,/verdades mais 
profundas, caminhos mais fraternos./ Povo qne espera 
caminhos mais fraternos,/ proclama a redenção. 

*****;.******** 

Reunidos em nome do Deus. Criador de um mundo justo e frater
no, iniciaremos nossa celebração em nome do Pai, do Filhos e 
do EspTrito Santo. AM�M. 

SENTIDO DA CELEBRAÇÃO 

No mundo de hoje, marcado pelas injustiças e pela exploração 
dos trabalhadores, ê muito importante recolocar o trabalhador 
no seu lugar de direito e reconhecer a sua dignidade, tantas 
vezes pisada e massacrada pelos que detêm o poder. Fortaleci 
dos pela Palavra de Cristo e do Papa, vamos assumir com mui::

ta coragem a nossa missão de construtores de um mundo de Jus
tiça e fraternidade. 

-

LOUVOR A DEUS E AOS TRABALHADORES. 

(todos) LOUVOR AO SENHOR QUE NOS CRIOU A SUA IMAGEM. 

- Glória ao Pai que colocou em nós sua força criadora .
- LOUVOR AO SENHOR ...

Glória a Jesus Cristo, o Carpinteiro, que valorizou o traba
lho humano e renovou a dignidade do trabalhador.

- L0WOR AO SENHOR ...
- Glória ao EspTrlto Santo, que não se cansa de Iluminar e for

10 



LUTAS, CONFLITOS e esperanças a nfvel NACIONAL. 

Temos que saber que não é 
apenas na Baixada Fluminense 
que os trabalhadores sofrem' 
e 1 utam por ter uma v i  da

dígn-1. 
No Brasil todo, nas cidades 
e no campo, os trabalhadores 
se unem e se organizam cada 
dia mais com a certeza da vi 
tória. 
<;ão Paulo, Mi nas e Rio são 
as regiões mais conf1itivas 
no setor industrial. 

A partir de sua casa 

No campo, as ireas de maiores 
conflitos estão hoje localiza 
das na região Tocantins-Ara-
guaia. 
Os conflitos mais sérios estão 
se dando nos Estados do Mara
nhão, de Goiis e Par5. 
São as regiões onde atuo a 
GETAT (um orgão do governo fe 
dera!). 
Nestas áreas, não adianta re
correr à justiça, porque 3Ja 
está nas mãos de quem tem mais 
dinheiro e não de quem tem 
mais direito. 

A partir de seu bairro 

A partir de seu local de trabalho 

Baixada, onde 
� 

A partir da voce 

vive, produz, consome e luta. 

QUE HISTÕRIA VOCÊ PODE RECORDAR 

e 

DR QUE HISTÕRIA voei FAZ PARTE ? 

9 

e as leva ao DOPS do Rio. 
Foram mobilizados a CPT,cs 
sindicatos,a Comissão Justi 
ça e Paz, a CPO, no sentidÕ 
de prestar toda ajuda a es
tes lavradores,que ficaram 
30 horas presos com suas fa
mí i ias. 

De volta da prisão. eles 
começaram a discutir a 
necessidad� de retorno à 
terra. 
A orisão não enfraaueceu 
o ânimo dos lavradores.
tanto aue no 1� de Maio de
1981, foram eles o ponto alto
da concentracão na Praça da
Liberdade em Nova lauacu !
Deoois de várias reunibes
eles decidem. com todo risco,
retornarem às terras.

-

/ 

/ 

/ 

No comece. foi muito difícil pa 
ra eles, mas com a ajuda de vá-:: 
rias CEBs em levar a eles sua

ajuda moral e material ,hoje,ne� 
te 1� de Maio de 1982, a reali
dade de Parque Estoril é bem dJ.. 
ferente. 
Hoje estão todos com um pedaci
nho de terra plantando e tem 
uma comissão CJUe orienta a org� 
nização deles. 
Ainda tem o sindicato rural que 
presta ajuda jurídic2 e a CPT 
que dá assistência religiosa. 
A coragem na lut� e a superação 
do medo lhes der�m a vit6ria e 
nos convida a seguir seu exem
plo. 

. ·---� 

/ 
------

---=-----
e...:_ ______ _ 
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LUTAS NA FÃBRICA, NO SINDICATO, NA GREVE. 

�, Não podemos deixar de recordar a gre 
�ve justa que os trabalhadores da / 

FIAT decretaram no dia 30 de abril 
do ano passado. Eram 1. 100 trabalha 

'� dores que entram em greve, rei vi ndT

O maior, o mais-feroz, o 
Monstro que não tem rosto, 
não tem pátria , não tem / 
forma 
- e per isso se chama Mons
tro ! - e que e o SISTEMA
CAPITALISTA.
Este sistema, ou esta or
ganização i nternac i ona 1 1 

que se apresenta com um
:;Ó nome: o LUCRO, quero
Lucro, não me importa fo
,;�, desemprego,crianças,
doenças, acidentes,mortes. 
0nde passo, esmaqo,explo
'"o,mato.
�ORTE é meu nome.
�oi este Monstro que li
�uidou trabalhadores da
'.'" I AT !

7 

cando: 
-

- 1 ano de garantia de emprego 

- retorno de 250 companheiros
demitidos.

Foram 42 dias de greve. Foi uma gre 
ve cheia de vitórias. 
O povo no silêncio, torcendo para 1 

que os trabalhadores fossem aceitos 
nas suas exigências. Os grupos de 
base se organizando para o fundo de 
greve, os trabalhadores implicados 1 

nas ruas dia e noite para explicar 
as causas da greve e denunciar os 
inimigos. OUAIS INIMIGOS? 

I t

......., 

Outro INIMIGO, também perigoso porque é falso e mentiroso,é o 
SINDICATO PELEGO, atrelado ao Ministério do trabalho. 
Este modelo de sindicato não representa e nem defende os inte 
resses dos trabalhadores, antes pelo contrário, favorece os 
patrões e chama a polícia para bater nos trabalhadores, assim 
como aconteceu na greve da FIAT. 
Nossa homenagem a todos os traba 1 hadores da Fi at por ferem cri ado um processó de luta, se organizando e participando ainda hÕje na Comissão contra o Desemprego no Brasil. 

No dia 02 de fevereiro,depois 
de 11 dias de greve justa, os 
trabalhadores estavam reunidos 
no refeitório da empresa espe 
rando o pagamento de dezembrÕ 
anunciado pela direção,quando 
foram surpreendidos por tro
pas da polícia militar.Os opc 
rários foram covardemente a

-= 

gredidos e expulsos do inte
rior da fábrica. 

Quando os patrões não cumprem 
com sua obrigação de pagar os 
salários,o governo, ao invés 
de puní-los e proteger os tra 
balhadores,investe com toda ã
violência contra os que esta
vam sendo roubados no seu di
reito de receber o seu susten 
to. 

Mas a vi o 1 ênc ia da po I í c ia não 
abateu os operários, pelo con 
trãrio, a greve ficou mais or 
ganizada e forte com o apoio
dos demais trabalhadores, de 
várias CEBs,da ACO e de todos 
aqueles que ficam cada dia 
mais escandalizados pela atua 
ção injusta do governo e dos 
patrões. 

8 
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A IGREJA E O MUNDO DO TRABALHO URBANO 

Este documento, "a Igreja e o Mundo do Trabalho Urbano", foi elaborado pela 
Assembléia Geral Or dinária dos Bispos do Regional Sd 1, de 4 a 7 de junho de 1984. 

"I - REALIDADE DO MUNDO DO TRABALHO 
URBANO 

Na Assembléia Gerai Ordinária do Regional 
Sul 1 (04 a 07 de junho de 1984) a reflexão sobre o 
mundo do trabalho urbano aponta o desemprego 
como o mais grave problema, atingindo o Estado 
todo e principalmente às cidades apoiadas na pro
dução industrial. Ao desemprego soma-se de forma 
crescente o subemprego. Em 1981, segundo dados 
do IBGE, 23% da população em idade e condições 
de trabalho (. .. ) se encontra sem trabalho fixo e 
remuneração decente. 

A raiz geradora desta situação, o desemprego 
em nível socialmente insuportável, é identificada 
na pai ítica-econômica adotada pelo governo para 
atender o FMI e como componente necessário do 
regime que necessita da demanda da mão-de-obra: 
"Exército Industrial de Reserva", para conter os 
salários e a força de reivindicação dos operários. E 
hoje é agravada com a pol(tica de recessão imposta 
pelo governo. 

A recessão impondo a redução da produção e 
prestação de serviços cria o desemprego, esta por 
sua vez incide na recessão interna criando assim um 
círculo vicioso acarretando especulação e inflação. 

Este quadro todo se abate sobre os trabalha
dores e suas fami'lias gerando fome, doença, angús
tia e desespero. 

Nota-se um inchaço das periferias urbanas e 
crescimento desenfreado das favelas. Elevado índi
ce de mortalidade infantil, à medida de 1.000 por 
dia no Brasil em conseqüência da fome. 

Verifica-se a manifestação do desespero nos 
saques a supermercados e armazéns; explosões so
ciais com depredações de ônibus e trens, ocupa
ções de áreas para plantio ou moradia; aumento 
da violência e criminalidade e um triste cenário de 
mendicância, 

As conseqüências desta realidade são igual
mente nefastas para as organizações dos trabalha
dores, pois lhes é imposto violento arrocho sala
rial pelo governo e pelas empresas por meio da ro
tatividade da mão-de-obra permitida pela legislação 
em vigor. 

A classe trabalhadora vive pressionada pelo 
medo e muitas vezes desorganizada pois poucos são 
os sindicatos combativos enquanto as demais dire
torias são "pelegas" pois não representam os tra
balhadores. Este quadro sindical é agravado com as 
múltiplas intervenções do Ministério do Trabalho 
nos sindicatos mais atuantes. 

A Igreja do Estado de São Paulo diante deste 
panorama sente-se convocada a um renovado esfor
ço de evangelização. Encontra, no entanto, sérias 
dificuldades para marcar uma presença transforma
dora neste meio operário. 

11 - FUNDAMENTAÇÃO DA AÇAO DA 
IGREJA 

1 - Missão da Igreja: Nossa opção preferen
cial pelos pobres, baseada no Evangelho e expressa
mente assumida em Puebla, realiza-se também nu
ma clara solidariedade da Igreja com os trabalha
dores. O Papa disse-o explicitamente na "Laborem 
E xertens": 

"E preciso que haja sempre novos movimen
tos de solidariedade dos homens do trabalho e de 
solidariedade com os homens do trabalho. Tal so
lidariedade deverá fazer sent ir a sua presença onde 
a exijam a degradação social do homem-sujeito do 
trabalho, a exploração dos trabalhadores e as zonas 
crescentes de miséria e mesmo de fome. A Igreja 
acha-se vivamente empenhada nesta causa porque a 
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considera como sua m1ssao, seu serviço e como 
um� comprovação de sua fidelidade a Cristo, para
assim ser verdadeiramente a "Igreja dos Pobres" 
(n. 8). 

2 - O mundo do trabalho: Nosso mundo con
temporâneo estrutura-se na forma de sociedade do 
trabalho. Este não é apenas um setor da sociedade 
atual. Ao contrário. o trabalho e sua organização 
social determinam o modo de ser global da nossa 
sociedade. O Papa diz que o trabalho "assume im
portância fundamental e decisiva" ( LE n. 3). 

Por isso, a resposta da Igreja também deve ser 
global, em primeiro lugar. Toda a comunidade e 
todos os aspectos da vida comunitária devem assu
mir a realidade do mundo do trabalho: na liturgia, 
na catequese, nas várias formas de evangelização e 
assim por diante. 

Contudo, a Pastoral Operária será indispensá
vel resposta específica aos problemas, lutas e espe
ranças dos trabalhadores. 

3 - O conflito social: Esse mundo do trabalho 
está em conflito, está em luta de classes, não por 
causa da própria natureza do trabalho humano. 
mas pela forma como os homens o estruturaram 
socialmente. A tentação nossa é desconhecer este 
conflito ou tentar camuflá-lo, para não perturbar a 
"paz" de nossa comunidade, quando de fato este 
conflito perpassa tudo. De nada adianta camuflá
lo. O Papa, ao contrário, o reconhece e enfrenta na 
"Laborem Exercens". Ele está convencido que a 
verdadeira comunidade fraterna de todos os ho
mens só se constrói pela superação deste conflito. 

A Igreja, na verdade, não promove a luta de 
classes, muito menos a luta de classes armadas co
mo único caminho da libertação. Mas se Ela não 
promove, por outro lado não pode deixar de mar
car presença dentro do conflito, a exemplo da En
carnação do Senhor. A questão é: qual é o papel da 
Igreja dentro do conflito? Ela deverá solidarizar-se 
concreta e eficazmente com os injustiçados e pôr-se 
a serviço dos valores humanos e evangélicos, bem 
como iluminar e articular o processo de superação 
do conflito com projeto de Deus, com referência 
essencial à morte e ressurreição de Cris o. 

4 - A superação: A Igreja, inspirada no proJe
to de Deus, ensina que a atual situação de conflito 
entre o capital e o trabalho, entre nações ricas/do
minantes e nações pobres/dependentes, deve ser 
superada na direção de uma sociedade que se es

trutura segundo "o princi 'pio da prioridade do tra
balho sobre o capital" (LE n. 12). 
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Ili -COMO IMPLANTAR A PASTORAL 

OPERÁRIA 

1 - Reunir inicialmente um pequeno grupo 
de operários da produção. Se conseguirmos para 
isso a colaboração de algum membro da pastoral 
operária já existente em outra Diocese ou Paróquia, 
poderá ser-nos de grande valia_ Talvez, no começo, 

tenhamos que enfrentar o problema da falta de cre
dibilidade: os operários, muitas vezes, querem ver 
primeiro gestos concretos em favor de sua justa lu
ta, para começarem a acreditar em nós. Outra difi
cu Idade poderá ser o medo da parte dos operários, 
medo da repressão tantas vezes deflagrada em cima 
das reuniões de trabalhadores. 

2 - Uma vez reunido um grupo de operários, 
estimulá-los a assumir eles mesmos o quanto antes, 
a coordenação do grupo, ficando nós, pastores, co
mo animadores e principais evangelizadores. 

3 - Na reunião, animar o grupo a relatar os 
problemas espec(ficos e as condições de vida e tra
balho na fábrica, no meio sindical e no bairro (pois, 
no bairro, a condição de operário marca muito a 
vida na coletividade e na familia do operário) Do 
relato passar para a análise, em que se buscam as 
causas, que estão por detrás desta realidade por eles 
relatada. Evitemos fazer preleções, como se fôsse
mos professores dos operários reunidos. Eles sabem 
melhor de sua vida e condições de trabalho do que 
nós, pastores. Assessorá-los, sim, na medida em que 
vão avançando na análise e desenvolvendo sua ca
minhada de grupo! Esta é a grande parte do anima
dor e assessor! 

4 - Depois, da análise, tomar a Palavra de 
Deus e com eles descobrir até que ponto esta si
tuação dos trabalhadores contradiz o Projeto de 
Deus e, conseqüentemente, convoca os cristãos 
para uma ação transformadora. Portanto, fazer a 
articulação com o Projeto de Deus, revelado na 
Bíblia. Fé e vida devem andar integradas. 

Depois de alguns meses, quando o grupo já 
estiver mais firme e animado, será muito útil levá-lo 
a fazer um bom cursinho b(blico, que o ajude a 
compreender melhor e viver mais esse Projeto de 
Deus. A Pastoral Operária Nacional insiste muito 
nesta formação bt'blica. Para organizar o cursinho 
ou conseguir vagas em cursinhos promovidos pela 
Pastoral Operária por este Brasil agora, pode-se re
correr à Comissão Regional do Sul 1. 

·: :.. 
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5 - Estimular o grupo para a ação no seu 
meio operário, tanto na fábrica, como no sindicato 
e no bairro. Esta ação deve ser também pastoral, 
é claro. Um grupo de Pastoral Operária não é ape
nas um grupo de operários que se organiza para 
atuar em seu meio, mas é essencialmente também 
pastoral: são operários cristãos que, orientados e 
animados pela sua fé em Jesus Cristo, agem organi
zadamente no meio operário para transformá-lo 
segundo o Projeto de Deus, tendo atrás de si o res
peito de sua comunidade, de sua paróquia, de sua 
diocese. 

6 - Nas reuniões, além de fazer a articulação 
com o Projeto de Deus, é importante motivar o 
grupo para rezar em cima de toda esta realidade 
operária e promover celebrações especi 'ficas com o 

grupo e inclusive com toda a comunidade, nas 
:::iuais a prática do grupo, os problemas, avanços e 
recuos da caminhada dos trabalhadores, seiam ceie· 
brados diante de Deus e com os demais campa· 
nheiros na Fé. 

Respeitar, conforme ensina o Conci'l10 Vat1ca· 
no 11 (cf LG n. 36 e GS n. 76), a autonomia legi't1· 
ma das organizações da sociedade temporal. Isso s19· 
n1fica, no caso dos trabalhadores, que nós, pasto· 
res, não assumamos o lugar dos sind icalistas ou das 
legitimas assembléias dos trabalhadores, mas res· 
peitemos suas decisões, ainda que nem sempre as 
aprovemos de todo. Não podemos pretender ditar 
decisões que competem aos sindicalistas ou às as
sembléias dos trabalhadores, p. ex., decid ir sobre o 
ini'cio ou o fim de uma greve; decid ir sobre quais 
itens os trabalhadores deveriam reivind icar e com 
quais métodos etc. A Igreja como um todo compe
te apoiar, sim, as reivind icações justas e os métodos 
pacíficos oferecendo conseqüentemente serviços 
concernentes; apoiar, portanto, os valores humanos 
e evangélicos que a classe trabalhadora decidir. de
fender ou promover melhor. Portanto, a Igreja não 
apoiará necessariamente toda e qualquer decisão, 
mas aquelas que defendem ou promovem valores 
humanos e evangélicos, mas também não preten
derá dar palavras de ordem em área que te seus 
legi't1mos responsáveis, a saber, os sino1cal1stas e as 
assembléias dos trabalhadores Além desse respeito 
como princi'pio e dos eventuais apoios - serviços 
concernentes, a Igreja, e de modo par icular nós, 
pastores, temos por tarefa evangelizar, isto é, aju
dar os trabalhadores a articular sua vida e sua luta 
com o Projeto de Deus, com referência essencial à 
Morte e à Ressurreição de Jesus Cristo. 

7 - Articular o(s) grupo(s) de Pastoral Operá
ria com a comunidade paroquial e d iocesana, sem 
querer exigir que necessariamente os membros da 

- �·

Pastoral Operária assumam também uma série de 
serviços internos da comunidade, como, p. ex., cur
sos de batismo e matrimônio, catequese etc. Isso 
não impede que um ou outro se ponha à disposição 
ou aceite o convite de seu pastor. 

8 - Ir multiplicando aos poucos os grupos de 
Pastoral Operária, articulando-os também. entre si 
e com a Pastoral Operária tanto regional como na
cional. 

9 - Sempre respeitar o pr1nc1p10 geral que 
quem faz µropriamente a Pastoral Operária nas fá
bricas, no sind icato e em todos os demais ambien
tes especi'ficos do operariado são os próprios cris
tãos organizados. 

1 V-PISTAS DE AÇÃO PASTORAL 

Esta Assembléia conclui, assumindo as seguin
tes pistas 

1. Pistas em relação ao problema do desem
prego: 

1.1. As Igrejas do Estado de São Paulo se pro
põem·. continuar e reforçar a denúncia contra o de
semprego e a poli'tica econômica de recessão im
plantada no pa(s. 

1.2. Lutar pela Reforma Agrária: 

1.2.1. Fazendo disso um meio para incentivar 
a união dos trabalhad ores rurais e urbanos. 

1.2.2. Tomando conhecimento do significado 
e conteúdo desta luta. 

1.2.3. Apoiando os comitês e organizações de 
luta pela Reforma Agrária, procurando conhecer as 
suas propostas e métodos. 

1.2.4. Transformando esta luta em uma ban
deira de resistência padfica e de esperança capaz 
de organizar os trabalhadores empregados e desem
pregados, do campo e da cidade, na transformação 
da situacão de injustiça em que vivemos. 

1.3. Lutar contra o desemprego: 
. 

1.3.1. Apoiando os comitês de luta contra o 
desemprego conhecendo seus objetivos, métodos e 
propostas, bem como valorizando-os enquanto 
ação e organização de trabalhadores desempregados. 

1.3.2. Incentivando a organização da solida
riedade concreta dos desempregados que não seja 
meramente assistencialista. 

1.3.3. Incentivando o surgimento de comitês 
de luta contra o desemprego nas CEBs. 
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1.3.4. Assumindo a luta contra o desemprego 
significa que as Igrejas do Estado de São Paulo se 
dispõem a apoiar as justas reivindicações e iniciati
vas, que estão sendo levadas, em relação ao desem
prego, pelos comitês de luta, movimento operário, 
movimento popular, Dirigentes Cristãos de Empre
sas e outros, particularmente: seguro-desemprego, 
abertura de frentes de trabalho, garantia de água e 
luz, passe-desemprego, cessão de terrenos desbcu
pados para hortas comunitárias, redução da jornada 
de trabalho sem redução de salário, eliminação das 
horas extras e criação de novos empregos, adequa
ção das prestações do BNH. 

2. Pistas para a expansão da Pastoral Operária
nas dioceses: 

As Igrejas do Estado de São Paulo se propõem: 

. ·-

2.1. Criar grupos de Pastoral Operária nas dio
ceses e paróquias aproveitando a proposta do item 
111 deste texto conclusivo, estando atentas para 
partir do que já existe. 

2.2. Ter em cada diocese um padre responsá
vel ou operários liberados. 

2.3. Providenciar subsídios baseados na "La
borem Exercens" e documentos sociais da Igreja. 

2.4. Estar presente evangelicamente nas lutas 
do movimento operário. 

2. 5. Promover a formação de mi I itantes da
Pastoral Operária." 

·-<-� •• {ft -�\'' ·--
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"A participação política é uma das formas m�is no 

bres do compromisso a serviço dos outros e do bem 

comum. Ao contrário, a falta de Educação Política 

e a despolitização de um povo, e especialmente dos 

jovens , pela qual fossem reduzidos ã condiç�o 

de simples espectadores ou de atores de uma part� 

cipação meramente simbólica, prepararia e consoli 

daria a alienação da liberdade do povo nas mãos 

da tecnocracia de um sistema." 

CNBB: Exigências Cristãs de urna Ordem Poli 

tíca. ) 

-
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l'.ss0rrii ,1 �j -'1 e'� ms.,.,..')1.-cs e-! P2:sl _•::al Operári.:1. d paxtir é' :; cr 1 
clu..;Õ2s e p.i.stw, de açZ·') tirerl.a nesta Ass':ir�léi..2t rea.Lizada. 2r. 
5 de f0v,,:r:i ro .d1:::: 1984, com a participação ae 37 rre,-.:cros da P,\:· 
toral (tic:.raria. 

'?'******:,;,-·===

Q_yi.i:;__i JJ�'vflRAL� _ 0P� BÁA IA '? 
José: Oi Compadre, caro vai ? Você está sumido ! 

Antonio:Estou nesrro. O rrotivo é o seguinte: O salário que ganho
não dá prá nada. Por isso todos os sábados e domü1gos 
faço biscate. Se não fosse isso, todos nós já teríamos 
nnrrido. 

José:-� fale
.!. 

Compadre , µ:,rque hoje em dia, o salário d o  o�
rario nao dá prã sobreviver de jeito nenhum? Carne, 
leite, urna verdura, urna fruta; i::Q(Jas essas coisas a gem:e 
não p:,de côrrprar,setn falar em roupa e reirem.os_ na hora da
doe.riça. 

Antônio:Po:rque o operário trabalha 8,9, 10 horas µ:ir dia o ano
todo, mas é <XIIO se o patrão lhe pagasse só 4,5 horas
de· trabalho por dia. O trabaloo que ele prcxiuz nestas 
horas que trabalha de graça, dá um bau dinheiro que
fica para a empresa, para o patrão. 
t ASSJM QUE OS PATRÕES EXPWRAM OS a:>E'RÂRIOS. 

José: Mas esta situação nunca vai mudar? 

Antonio:Se o operário for esperar que o patrão faça uma muda!?:_ 
ça as coisas não vão mudar nunca.Porque o que é ruim 
pa;ra o operário é bom para o patrão. A mudança só pcx:le
vir da Classe Trabalhadora! 

José: Mudar corro ? 

Antônio: Nós operários, que produzirros tudo e não tem'.)s direito 
a quase nada, terros que lutar para oorquistar os noss.':>s 
direitos� 

2 

· - · t"" e1ci to 1:,c,L::.i 
• ) < ·�-,, C '(:� 1,:1 f-,;�_LUc:.n ç - · ,_ 

• - -- · , ...... ·- • ..... - - - • "'i1 3.Dha to . · � . · . ,· v , dE' 1DJI..:' para = t. -
r - ,. l ._) .,/- 1 J. - .• ,. 

• 11 . d pelo po J. i . • • n � e:,,-,., . 0 e.:-co 11. o -
·"·""\ 03 r> ·o;-S,,- .;, . ,v ;:,� ·- , .; dPrr' e e � , . � , - ,... cob' -ar r.:.ais < .. o prerL. - ..... 
"VO:.) c.:-.t:.(! v:.;i.. I? ,r ' . ·'-� . . . . ,-..-.rrnraretid.o cem 
l·.e r�·_·_J .. ,TL e.e �,E.:,.__.1_ n,us '-"-"'1.-

c, lX)�rt:� .. 

. _. _ . ·eçri V&,OS entrar r:'!sta 
.jo�E- ue1-1:, que1 r, q1.··e ..... .,L� ��n ... fO. ·vo s"bre este fato 

' - .... 1.--t1 "'-'JMº O ..., 
ca-ri:i?..: ...... ria, r -n. - e,. ..,� � . - .. 5
muito ir::p:,r tat .i:·..e na bJ c:toria üo nosso pai 

- . e. -� diar muito d nossa d�cisão l,X)__!. A.'l\lT(.jIO: E nao p:x:3-:0J'; � rto Em abril havera a vota.çao ·que o Fra�o e �UI • 
- dirotas 

1 -
2 -
3 -

r�o Conqress0 e..'1l fm;ror o u  contra as - . 

******"'*** ::: -************

; mell'10r ter um presidente eleito i;ielo povo?
Porquee. 

- di t ? 
oce- acha das eleiçoes re as . 

O que v, · ta luta ? 

0 que p.:xie.rros fazer para aJudar nes 

--- ... _.., - - ---..... � . .--�---'" ·- - -- -- ., -

__ ,.,..,,,,...., ___ ._ ...... _,_,__ ___ ... _.,._ 

11Di' sse o Senhor a Samuel :_Atende a voz do

( I Sam -8,7)" 
Povo em tudo quanto te dizem. 

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITO HUMANOS

- do ovo é a base da �ut� 
Art. 21 .... A vo1;�a�e 

�-a vontade devera ser
ridade do  poder publi�o :., 

E.,,: ,tênticas que c1ever.1:>,:i
expressa mediante eleiçoes  a� 

s e  realizar p eriodicamente, .... 
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JQS1;;: De onde vem essa divida tão grande? 

ANTCNIO: Desde 60 e sobretudo à partir de 70 o Governo 
abriu a p:,rta aos capitais estrangeiros. As mu_! 
tinaciona.is entraram ••• se realizaram grandes 
obras ccmo Angra dos Reis, Itaip.1, TucuruÍ,etc ... 
Com dinheiro emprestadoi Diziam que isso traria 
melhoria para o trabalhador. .Mas trouxe foi maior 
!!Ofr:inento. Por causa da divida externa aumentou 
o desemprego, os preços das coisas, e diminuiu
o nosso salário, que vau perdendo o seu valor.

J�: E o pior é que 6 p::>vo nunca foi consultado sobre 
nada. E agora nós é que terros que apertar os cig 
tos??? � QUANOO ??? 

ANTCNIO: Até as coisas mudare.'11. 

J�: E QUE VAJ. FAZER A MUDA...�ÇA ?

M."ITCNIO: Nós que sofrerros é que varros fazer as coisas 
mudarem. Terros que nos organizar nos SINDI� 
TOS, nos CCMI'l't;S DE DESEMPREGAIX)S I nas A...SSQ 
CIAÇÕES DE M)AAOORES, fazer assembléias, ma� 
fest..açcies, etc. • • E hoje mais do que nunca t� 
rros urna outra qx::irtunidade mui to l:x;la que é a 
illrA PEIM3 ELEIÇÕES DIRETAS. 
Em 85 haverá eleiçcies para o novo Presidente 
do Brasil. I);!sde 64, as eleições são indire 
tas. Isso quer dizer que o Congresso, um gru_p:) 
de Deputados e senadores escolhem o novo Pres!_ 
dente. 
MAS HÁ OMA CAi.'\1!?1-\NHA NACICNAL EM FAVOR DAS D_!. 
RS"fAS, PELAS QUAIS O P0\70 ELEGERIA SEU PRESID� 
TE. Para isso é preciso alterar o artigo 74 da
CÕnsti tuição Federal, e é preciso que 2/3 dos 
membros dÓ Congresso oonoordem cana mudança. 
Em várias cidades já houve grandes comícios e 
manifestações, inclusive em Nova Iguaçu. 

JO�: MAS QUAIS SNJ N3 VANTAGENS DAS ELEIÇÕES DIRETAS? 
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Antonio: Nós terro� que nos unir na Pastoral Operária, em 
Associaçoes de Bairro, em Sindicatos, em um Par 
tido Político nosso. Não lutar, ficar parado,fi 
car calado é ajudar. os grandes a nos pisar rre

llior. 
-

José:� explique um pouco o que é Pastoral Operária? 

Antonio: A Pastoral Oper�ia luta por um tipci de socieda 
de que Cris:t,o pregou no Evangelho. uma socie3a
de justa, onde os trabalhadores tenham voz e vez. 
Uma sociedade de união e de liberdade onde nao 
existam ma.is explorados · e exploradores. 

José: e.aro é essa luta da Pastoral Of:erária? 

Antonio: são gn.JfOs de or:,erários cristãos que se unem a 
outros operários para resolver os problemas de 
sua vida. Tudo o que faz� : _reuniões, ações, 
atos de solidariedade, etc ••. ·' sé \fusela na · força 
que vem do Cristo. caro seguidores de Cristo te 
rros a missão de oonstr..1.ir · um mundo novo. O Reinõ 
de �us que começa agui na terra. 

Jos�:Gostei. Eu tailbém, caro operário qu�ro lutar p:,r uma 
vida melhor para os rreus irmãos. Ná.'proxima réunião 
da Pastoral Operária, passe lá em casa que eu vou 
oom você, tá'? Até logo ·Compadre! 

,Antonio: · Até logo • ! 

==***"''***'=== 

VA[l.l)S DISC'JI'IR ? 

�- O que vocês acham dessas idéias ? 
.i- Q..lal a experiência que vocês tem de exploração e de pa

trões? -
3-. Corro é que nós podem:::>s começar uma Pastoral Operária

na nossa Comunidade ou reanimá-la? 

3 



A CRIAÇÃO: Cen 1, 1-31 
. • • Então Deus disse: 
11 Façam::,s o hcrrern à nossa� 

geme semelhança" - e Deus 
criou o hanem e a nulher .•. 

• • • e Deus os abençoou ••.

•.. e Deus oontenplou toda a 
sua obra e viu que TUOO 
ERA MUITO BCM ! 

SERÁ QUE t MESMJ ASSIM A 
NOSSA RF'..ALIDADE ? POR· QUE? 

"Levítico 19,12 
o Senhor falou a M:>isés

dizendo: Fala a toda a Comuni 
dade dos Israelitas e dize-lhes: 
sê Santo , p:,rque Eu, o Senhor 
seu Deus, Sou Santo ••• " 

SERÃ QUE TODA A CXM.JNIDADE 00S 
� t: SM1TA ? O QUE FALTA?

tor que t�o isto? Ser á que Deus quis? 
SE DEUS NAO QUIS , QUEM� RESPCNSÃVEL DESSA SITUAÇÃO DE 
SOOFRIMENTO E DE IDRI'E ?? 

4 
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&2. Emp s 

mandou embor a  a semana passada. Tenho andado 

prá conseguir um emprego, mas até agora nada.. . Em 

todos os lugares onde eu vou, NÃo HÂ VAGAS. • • Por 

que será Compadre que o deserrprego auirenta, o sal-ª 

rio não dá prá mais nadai ,os preços de tudo sobem, 

O BRASIL NÃO f UM PAfS MUITO RICO ??? 

AN'KNIO: O Brasil é um país mui to rico, mas · a grande maioria 
de sua :r:opulação é :r:obre. 

JOst: caro é que rxx'ie, o país rico e sua :r:opulação r:cbre NÃO 
ENTENOO ? 

M�IO: A explicação é a seguinte: o governo brasileiro nll!:_ 
ca pensou, ne.1n se preocu:r:ou C'Ol.ti · a Classe Trabalha 
dora. O que ele tem feito sernpre é reprimir os Tra 
balhadores. E ultin'amente esta situação tem piôrado 
mais. Por causa do FMI ( Fundo Y.onetário Intemacio 
nal) a s_'Ue o Governo Brasileiro recorreu para pagar 
a dívida externa - cerca de 100 bilhões de dólares
Estarros perdendo a nossa soberania, pois o FMI es 
tá determinando a nossa p:üí tica . E hoje o Sr. r:eI 
fim diz que terros que apertar os cintos, mas ele se
ef3ql.lece de dizer que as riquezas do Brasil estão nas 
mãos das multinacionais e 5% da :r:opulação. 

Q 
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i :::!:���: � :e�s:g:mMd� Papa sobre o TRABALHO

1 

"Para grantir os direitos do trab alhador,existe) 
o DIREITO DE SE ASSOCIAR; quer d izer, o direito

ii 

de formar associ ações ou uniões com a finalidade /
de defender os se us interesses. Essa s  uniões têm l 
o nome_tje "SINDICATOS"

1 

l 
l 

') 

11 Os Sindica tos devem:
• g arantir os justos direitos· dos homens ao tra

lho dentro do bem comum de toda a sociedade.
�mpenhar-se por realidades de ca ráter instru ti
vo, edu ca t ivo e do desenvolvimento da  própria
educação H 

Devemos sempre desejar que, graças a açao dos 
Sindica tos ' o trab alhador não só possa TER 
mais, mas sobretudo possa SER mais, que ele 
possa realizar mais plenamente a sua  humanidade 
sobre todos os aspectos. 

1 

1 
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E dai? O que f azer? 
C O M O F A Z E R ? 

Será que tem jeito de fazer � 
alguma roisa·? QUEM VAI FA 
ZER? 

� -

!� ' .ós sonos seres humanos criados à Imagem de Deus .

j' 
r Pelo §,atiSJID nós se<ros Tenri<? do EsjÓírito de Deus. 
, E recebemos de Deus a missao de fazer que tudo seja 

muito bem para todos. 11 

A população da Diocese e da Baixada é quase toda 
operária. 
A Igreja fez a op;ão preferencial pelos pobres, 
pelos errp:,brecidos . . • e a .classe óperãria é em 
robrecida, feita f.X)bre ror causa do sistema capi 
talista. t: nonna.1 ·e justo que a Igreja (f_X)vo e -
instituição) tenha um conpromiÃ� verdadeiro rom 
os operários. Daí sua preocupação de desenvolver 
urna Pastoral Operária, que é um setor (urna parte) 
da Pastoral que se prexupa particularmente da 
situação dos operários, analisando-a e proy;ondo 
pistas de libertação e de vida digna. 

Já que a rna1oria da população é operária, que as 
crianças nascem de pais-operários, que os jovens 
crescem dentro de ambiente operário, que os pais 
lutam ( ou não ! ) para sobreviver cx:rn a famíli a 
enfrentando o desernprego,salário de fare, insta 
bilidade de emprego, insalubridade, ·cond:i.ções -
péssimas de trabalho, etc .•• 
t: TUOO ISSO QUE A PA.S'IDRAL OPERÃRIA VAI TER QUE 
ASSUMIR NA SUA·· ORAÇÃO, SUA REF'!EXÃO., SUA AÇÃO ••• 
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Ant.onio : Bctn d.ia � -crr:ipadre_: Tudo Bem? 

José: Tudo Bem, graças a r:eus ! 

Ãntpuo Cost.ou da reunião da Pastoral q;:erária anteontem? 

J'OSIÓ: Costei muito. Pode deixar que eu não reroo mais nenhu 
ma. Mas, por falar nisso queria lhe fâzer urna r::ergun
ta. . . Nessa reunião falaram em SINDICATO. Você pcx:leria 
zre falar um pouoo mais sobre O QüE t SnIDICATO ? 

Antonio: Posso sim. o Sindicato f UMA FERRAMENTA DA CLASSE 
'l'RABAIRAOORA. Ele tara a defesa de urna categoria 
de trabalhadores, i;or exemplo : O Sindicato dos Me 
talúrgioos luta para rrelhorar as condições de tra-
ball"XJ oos Metalúrgioos. 

-

José: Então,_ se entendi ren, o §indicat.o é i1!dependente de 
religi�, o que irrporta nao é ser crente oú:- espí�ita 
ou catolioo ••. o que irrporta é que o operário'-�rten 
ça a -uma categoria, por exemplo: :rretalúrgiros, oons -
truçao civil, etc •.. E QUEIRA llJI'AR CXM OS SEUS CCM 
PANHEIR)S PARA MELOOAAR AS CXNDIÇDES DE TRABALHO DES 
SA CATEn>RIA. 

-

Antonio: Isso nesno. A luta Sindical não será baseada na 
religião, mas sim an cima do sal_ãrio baim , dél 
aposentaebria mixuruca, do mal atendirrento no 
JN.At1PS, porque não tem segurança no trabalho,etc •. 
Entao mui tos crentes, católicos, ateus, que fre 
quentam Igrejas diferentes ou que não fre:pentam 
nenllUÍM.' MAS SE UNFl-1 NA ilJrA CCNCRETA DA CXNSTRU 
ÇN) DE UM SINDICATO AlT.ItNrICO. 

-

José: Co.r.padre, por que você fala em Sindicato Autêntico? 

Antonio: Porque a maioria dos sindicatos, infelizirente não 
está currprindo o seu papel de defesa da classe,nern 
ajudando a fonnar urna oonsciência p:)litica oos tra 
balhaoores. são os Sindicatos "Pelegos11

• 

-
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José: 

José: N'ª° entendo caro e ... que a maioria dos Sindicatos 
nao defende os interesses da Classe Trabalhadora? 

Antonio: Porque a estrutura sindical do nosso país está 
amarrada ao gove:rno. As leis ao nosso país são 
f�i tas pelos grandes para os grandes. As leis 
nao:favoreoem aos f8:1Uenos. As leis Trabalhistas 
que �istem no Brasil são feitas para impedir
a uruao da CIASSE TRABAIEAIX>RA. E é por isso que 
existem tantos Sindicatos e cada um cx:m sua luta. 
separada. 

O COE POOERIA SOll:CICNAR ESTE PRCELEMA. DE .MUTIOS SilIDICA 
'IDS E CAflt\ UM cx:M SUA IIJTA SEPARADA ? 

Antonio: Já deiros um ban passo para a solução que foi a criação 
da O!f - CentralJOnica dos Trabalhadores, falta agora
ap:">ia-la, reforça-la . • • apoiando e participando de suas 
lutas, que são as lutas dos trabaJbadores de tocb o Bra 
sil. 

Jose: � Corrpadre. Erquanto a gente ignora, fica calaoo, fica para 
do, a gente está ajudando os grandes a pisar na gente. 
ESTÃ NA IDRA 00 POVO ACORDAR, SABER DAS COISAS, ÇtJEsrICNAR, 
IDrAR._

.
_. ____ -_____, ___________ _

1- O (OE t: SINDICAID ?
2 - Será que o Sindicato sempre defende os interesses dos Tra 

· balbadores? POR COE???
3 - Você já ouviu falar da Cl}l' ? o COE ? 

. 4 - QUAL O DEVER OOS OPERÃRIOO EM. REIAÇÃO AfJ SINDICATO ? 
"" 

. 

-��---��----�-���--�-'
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A PASTORAL OPERARIA EM AVALIAÇ�O: 

DE ONDE VIEMOS, PARA ONDE VAMOS? 

A Pastoral Operária surge no Brasil, no ano de 1976 com o objetivo de ser 

presença da Igreja no meio da classe operária. Neste momento a classe operária 

tinha como projeto, a curto prazo, derrubar a ditadura militar e, a longo prazo, 

a construç�o do socialismo. Um dos meios encontrados para minar as bases da di

tadura militar foi a reformulaç�o do modelo sindical brasileiro. Surgiu a orga

nizaç�o sindical de base ou os chamados sindicatos combativos, que tiveram seu 

auge no final dos anos 70 e inícios de 80 com inúmeras greves nas principais ca

pitais do Pais e no ABC paulista. 

A classe operária criou a Central única dos Trabalhadores (CUT), o Partido 

dos Trabalhadores (PT), ferramentas que muito contribuíram para a queda da dita

dura militar. Junto com outros seguimentos, levaram milh5es de pessoas às ruas, 

n,,1 Campanha pelas Din:-tas. �; Pa�;toral Operária se f1:>z pn2sente nestes momentos 

sendo luz e fermento, talvez, inst·ância de rei'lex�o E• encorajc1mento dos tra-· 
balhadores engajados. 

Hoje, passados 17 anos, muita coisa mudou no Brasil e no mundo, e estas mu

danças tiveram in·fl1ú�·ncia direta no comport,:1mento dei clasi;e opc:>rária. '.James lem

brar apenas alguns fatos importantes: a queda do Muro de Berlim e conseqüente

mente, a queda do socialismo real, no Leste da Europa, o fortalecimento do sis

tema capitalista com a implantaç�o do modelo neoliberal ou o novo capitalismo, o 

surgimento de novas tecnologias, os avanços na informática etc. 

Mo Brasil, estas mudançc1s cau�.c1rê1m gt-ande impacto s.obre a caminhada da 

classe operf.1ria, que pc:>rdeu ê1 n:?fet -·&ncia no socictlismo e tem de conviver com o 

capitalismo, este cada vez mais selvagem. O desemprego
1 a corrupç�o, a inflação, 

a v:i.oI·&ncia, ,:1 m:isér-ia e a fome que atinge cet-cc1 dP 32 m:i.lhõe�-, de brasileiros, o 

subemprego, a marginalização social, são ê1penê1s cd.guns efeitos perversos desta 

realidade. Além disso, com o surgimento de novas máquinas muitos empregos desa

part':ceram, prin ci paimente no setor metalúrg i co/au tomobi l ísti co, petrolPi r·o etc. 

Mui ta<:, categorias inflLtentes n,i. orgc1nizaç�o dor� tr-abê1lhadores no passado, como 

os ferroviários, jornalistas, gráficos, hoje estão desaparecendo. Os trabalhado

res que ainda estão nas fábi--icas lutam p<::-la pern1anência no emprego. A questi.io 

salarial vem como segundo ponto da pauta de negocictç�o. Se nos anos 80 a palavra 

de ordem et-a "mobilizar par-a conquistar", hoje foi substituída por: "resistir 

para n�o recuar". Após. ê1 abertura 11 democr:1tica" E': outra série de mudanças, s.ó 

houve mobilização no Bra<:,il dur,i.nte o proet?SS<j que n�sultou no "imp�?achment" do 

presidente Collor. Os s.indiccttos e pat-tidos. de es.qm:·rda, que têm mais afinidades 

com a classe trabalhadora, continuam suõ1 luta na institucionalidade, c1cionando 

os partidos no Parlamento e os sindicatos junto à Justiça. 

Por falar em governo Collor, não podemos esquecer a sua contribuição na im

plantação de pol:í.ticê1<:, neoliberais que tr·ouxeram como c:an-o--chefe as. privati-· 
zações: a entrega do patrim&nio dos trabalhadores ao capital privado. Só na Usi

minas já houve mais de 2 mil demissões de trabalhadores após a privatização. O 

projeto neoliberal traz outras propostas bem cruéis para a classe trabalhadora. 

Por exemplo: todos os dias a T'.J fala de desperdício e de um projeto chamado Qua

.l.idade Total. l�uita�:; empr<:>S,'I<:, já colot-<'1r',:1m ou estão colocê1ndo em prát:ic:iit es;Ü? 

projeto. Ele exige ct seleção dos melhores trabalhctdores; ficam, portanto, aque

les que são mais qualificados e com condições maiores de se adaptctrem às novas 

formas de trabalho. Aqueles que apresentam dificuldades de se adaptarem às novas 

máquinas e mesmo os analfctbetos, são demitidos sem se levarem em conta o tempo 

de casa ou o futuro dos demitidos. 

Outra coisa importante é que muitas empresas 1 que no passado eram grandes e 

empregavam muitos operários, hoje se dividiram em várias empresas. Com isso não 

há grande concentrctç�o di:-: tt-ctbalhadores numa mesma fábrica, dificultando ctssim 

grandes mobilizações. Um exemplo: antes uma fábrica de automóveis fabricava to

das as peças E': montê1va o carro numa mesma fábrica. Hoje uma fábt-ica f.;1:z o 

cha�:;s1, outr,:1 ·faz um acessót-io 1� entregam pat-c1 um,:1 ter·ceit-,� montar· o C:i:1rro. O 

nome usado para definir esta nova forma empresarial é terceirizaçgo. Em algumas 

fábricas de cidctdes pequenas os próprios patr5es estio incentivando seus operá

rios a criarem pequenas empresas prestadoras de serviço. O trabalhador se ilude 

achando que vai gc1nhar mais, e o patrão se livra dos encargos sociais. 



As novas formas de organizaçâo do trabalho nJo sâo unicamente negativas. Que 

contribuições, ainda que mínimas, elas trazem para a satisfaçâo dos trabalhado

res? E que aberraç5es introduzem no conjunto da classe trabalhadora? 

Ao nível dos movimentos populares também surgiram um sem-número de iniciati

vas e ot-ganizações em tot-r10 de pt-oblemas os mais variados, tais como: nwt-adia, 

�;aúde, fome, etnias (nE!gros, :í.ndios), segUt-ança, machismo, ecologia •.• Es.tas 

iniciativas n1o s�fo exclus.ivamente das clê1sses popular·es; incluem segmentos da 

elas.se média. A necessidade de uma c1rticulaçâo maior dPu odgem t1 Central dos 

Movimentos Populares, em outubro deste ano. 

Na Igreja também houve mudê1nças. A Igreja-Povo caminhou muito e está mais 

madura. O número de pastorais aumentou muito de 76 para cá. A PO nâo é mais a 

vedete da Igreja progressista como era nos anos 70. Novas pastorais entraram em 

cen.-,1, tais como: a p,:1storal do if,enot·, ,:1 pastoral dos negros, a pastorêtl da 

criança, a pastoral da saúde, a pastoral da mulher, etc. Todas elas têm como pú

blico o trabalhador urbano e sua familia, claro que com metodologias diferentes 

e objetivos imediatos também diferentes. N�o podemos mais nos comportar como se 
estivéssemos sozinhos na arena. N�o estaria na hora de procurarmos os desafios 

que nos unem e descobrir de que forma pudéssemos nos ajudar mutuamente, e forjar 

uma articulaç1o entre todas elas? 

A Igreja reconhece que n�o pode ficar isolada dos problemas da sociedade e 

por isso deve "assumir uma posiç�o explicita em face da sociedade e das macro

estruturas" (úiretri.-=:es GPrais da Aç\fo Pastoral da IgrP_ia nc, Brasil. 1991-·94. 

MQ 227). 

Mais adiante o Documento afirma: "A Igreja nâo pode limitar-se à análise, à 

reflexão e à denúncia. Com as forças sociais e políticas e com os diversos movi

mentos que expressam o anseio do povo, especialmente dos mais pobres, a Igreja 

reivindica condiç:-5es de Si:i.úde, alimentaç�o, (?ducaç�fo, moradia, trabalho, segu

rança a que todos têm direito ••• Deverá esforçat--se para que suas iniciativas 

apontem para a meta da 'construção de uma sociedade justa e solidária, a serviço 

da vida e da esperança'" (NQ 243). 

Fundamentados nesta verdade, as Pastorais Sociais, entre ela�, a Pastoral 

Operária, estão empenh,:1das na realizaçâo da 2� Semana Social Brasileira, que 

quer clesafia1r também a sociedade (partidos, movimento sindical, associações, 

universidadei; ••• ) p,:1ra pc;ms,u- "projetos c.:1p,ues dt? en-fr-<:!nlê11r os problemas so·

ciais 1, econômicos e políticos do Bras.il, capazes de cons.truir a cidadania e de 

superar a exclusão social, econSm1ca e cultural, e assim ser um instrumenta efe

tivo no serviço da vida e ela esperança do povo brasileiro". 

A cidade constitui um desafio para a Igreja. Na cidade se encontram os novos 

modo�, dt! cultura. A pastoral Llt-bani:1 E!xige <"1 c:riaçâo d!:! nov;;1s estn1turas ec:le-· 

siais. Desta maneit-,:1 "é pt-eciso que se t-econheça a possibilidade de diversas 

formas de vida comunitária, integraçâo e associação dos fiéis, sem querer impor 

um único modelo th? comunidade" (MQ 200-202). É sabido que a cidade se organizê1 

cada vez mais em torno de interesses. Nâo estaria ai um eixo para redescobrirmos 

a <p-,rndP intuição d,,1 PO quando pen�:;,:1 no•; Grupo!:, d<-:! Bas.e como org,=1nização dos 

trabalhadores em torno do trabalho pat-a enfrentat-em o isolamento que a cidade 

lhes imp:-5em? 

QUESTõES PARA REFLETIR 

1. Leitura do texto.

2. Tendo pr!:!S-ente o texto, a avaliaç�o da PO e a análisE• de conjuntur·a,

quais são oc desafios para a PO-Centro (apontar apenas os 3 (tr&s) mais impor

tar, tes)? 

3. O que a PO deve priorizar nos próximos dois anos para responder aos cle

s,:1fios? 
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2.5. A PO em busca de identidade 

Estas duas vertentes - pastoral e operaria - marcam toda a PO, seu obje

tivo e definição: é serviço de Igreja à classe operária; quer dar urna formação 

evangélica e politica 

trn ambos os conceitos se evidencia a questão de assumir o compromisso que 

brota da fé e d� viv�-lo e testemunh�-lo dentro da realidade operaria. 

As definições que situam a PO em relação à classe operária indicam claramente 

que a PO é um serviço de trabalhadores cristãos, portanto de Igreja, à classe 

operaria, com pretensões de levedar toda a massa, para que todos os trabalha

dores a�sumarn a luta libertadora. 

Porém, deve-se questionar o conceito de que a PO e plataforma de lança

mento de trabal�adores para o movimento sindical e político. Certamente um 

trabalho sério de PO terá como consequ�ncia o engajamento dos trabalhadores 

cristãos nas lutas populares, mas este não pode ser o objetivo primeiro, para 

assim evitar o caráter utilitarista de usar ou instrumentalizar a PO para de

terrni!1ados fins. 

Evangelizar o mundo do trabalho a partir da presença e testemunho dos 

próprios trabalhadores cristãos (caráter eclesial da PO) no seu ser sal, luz e 

fermento, na conscientização e organização da classe trabalhadora já é urna no·

va maneira de ser Igreja. Maneira de ser que convida a toda a Igreja a assumir 

cada vez mais o rosto dos trabalhadores. 

As definições que acentuam o espaço interno organizado da PO ora falam em 

grupo, ora em espaço e outras vezes em meio. Definir a PO como "grupos" é mais 

concreto, porém mais restrito, e marca uma continuidade em relação à metodolo

gia herdada da JOC e ACO: a revisão de vida oper;ria. Definir a PO corno espaço 

é conceituá-la num dinamismo mais amplo de discernimento do projeto palitice 

da classe operária. Aprofundamento não só teologal e teológico, mas também pa

litice. Definir a PO como meio/instrumento é acentuar a operacionalidade da PO 

que na prática e na reflexão em grupo, assembléias e seminários de estudo ava

lia e redimensiona o seu compromisso de cristão. 

Às vezes se define a PO como serviço à classe operaria e serviço à Igre-
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ja, principalmente nos enc0ntros de agentes. Quando se fala em PO como serviço 

à Igreja se deve entender serviço enquanto apelo a que toda a Igreja se con

verta e comprometa com os apelos que provém da luta operária, ou enquanto con

sequencia do servi'ço, por causa do retorno proporcionado por este serviço. Na 

medida em que a Igreja serve a classe na sua organização e luta, passa a ser 

servida por trabalhadores que continuam o serviço da evangelização e que mar

cam· a Igreja pela sua presença. Portanto, é um serviço à Igreja enquanto apelo 

e consequência, mas não enquanto finalidade primeira. Esta é o serviço à clas

se operaria. 

Para sistematizar as definições e os objetivos apresentados pela PO, co

locamos um terceiro bloco: o espaço da reflexão ou de teorização da prática.

É um espaço organizado e, para uma melhor eficácia, quer ser um serviço orga

nizado. Teriamos encontrado, então, uma terceira vertente do especifico da PO?
Não. A organização da PO em uma estrutura pastoral é apenas meio de responder
' "' 

as exigencias que brotam de sua especificidade: a realjdade operaria que ne-
cessita ser transformada e que necessita da fé para caminhar
projeto do Reino. 

em direção ao 

A descrição do objetivo e da defini·ça-o d POa nos permite concluir que há
praticamente uma coincidência. M d u a apenas a forma verbal: PO e um serviço e
tem como finalidade ser um serviço a classe operária,· PO e urn espa;o organiza-do e quer ser um espaço organizado; PO
tempo quer libertar todos os operários

e ser presença libertadora e

em todas as suas dimensões. Estas coincidências entre objetivo e definição significam que há 

ao 

um 

mesmo 

pro-cesso dinâmico e dialético dentro da PO que busca definir-se e objetivar-se apartir de sua pratica de militância. Sinal também de busca, de que a PO ai'ndae mais proJ· eto d o que realização.

----
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NÃ8 
Outra América 

é passivei 

CAMPANHA NACIONAL CONTRA A ALCA 

Ao Presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva 
Ao Presidente do Congresso Nacional 
Ao Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal 

Em defesa da soberania nacional: 

Sim à vida 

NÃ8 
OutraAménca 

é possível 

• Mais de 6 milhões de brasileiros (as), adultos (as), eleitores (as), participaram em 2000 de um plebiscito nacional
e decidiram pela necessidade de realizar uma Auditoria Pública sobre a Dívida Externa brasileira e mudanças na
política de endividamento do país;
• Em setembro de 2002, mais de 1 O milhões votaram no Plebiscito Nacional Sobre a ALCA, decidindo contra a
entrada do Brasil na Área de Livre Comércio das Américas, pela saída imediata do governo brasileiro das negociações
e contra a entrega da Base de Alcântara para controle do governo dos Estados Unidos.
Nós, abaixo-assinados (as), dando continuidade à luta em defesa da Soberania do país e reforçando o voto popular
que exigiu mudanças no país, vimos reivindicar ao Governo Federal, ao Congresso Nacional e ao Poder Judiciário:
1 -A realização imediata de uma Auditoria Pública sobre a Dívida Externa brasileira, conforme determina a 
Constituição Federal, e com a participação de entidades da sociedade; 
2 -A imediata anulação do Acordo de Cessão da Base de Alcântara aos Estados Unidos; 
3 -A convocação de um Plebiscito Oficial sobre a ALCA, ainda em 2003, a fim de garantir o direito ao povo 
brasileiro de decidir os destinos do país. 

Nome/ Assinatura 1 Cidade / Estado 
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ENVIAR PARA: Rua Almirante Maurití, 70 Bairro Liberdade CEP 01514-040 São Paulo/SP Brasil 
Fone: 0xx11 3341.0201 Fax: 3341.2937 E-mail: jubileubrasil@caritasbrasileira.org / jubileubrasil@terra.com.br 
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ex. Postal, 2:?

:?60000 - Nov� Ig;�çu / .J

ASIMPAS, IAPAS, IrlPS. 8 Previd�ncia social en-
� traram em grev.e pOr tempo indeterminado· - ·obj� 
cn tivo: equiparação salarial. 
� Em 1984 houve uma 1 ".'eV8 onde ganharam um aumen 
a.. to de 12%, Sendo que pé'..rte dos funcionários g;_ 
� nharam 12% de aumento, outra parte ganharam m� 

nos e os demars,nacta ganharam. Em 85 entraram 
novamente em greve Jor equiparação·e mais 80% 
de aumento. Somente os médicos estatutários ' 
tiveram aumento. HouvE: uma discriminação. Ho
je a gre_ve é por equipnração dos 12%, os 80% e 
mais 100% de aumento snlarial. 

- RIO GRANDE DO SUL - Oposição metalÚrgica ven

ceu e1TI Caxias do Sul ·- A chapa .2 de oposiçao

vence� Em sugundo turno as eleiç�es para o Si�

dicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul O

trabalho de articul2.ção começou há mais de um

ano __ \-Jtn um encontro da J\CO I realizado especial

mente-para tal fim. A chapa de oposição teve

o apoi- · integr-al e' '3. CUT em composição·-· com o

PC do B e PDT - O �0mpnnh�iro Manoel da ACO de

Canoas é-memcro dé\ d�.retoria. e lei ta. 

A companheira Elizabc:th da 11.CO ue· _ Caxias do

Sul (Vila Ipiranga), foi eleita présidente do

Currículo Pais e Mestres da Escol� Melvin Jo-

nes. 
-.-

"A vida do Trabc lhador ·não pode ser dividi

da em partes. �omos operários na_ família, ..

no trabalho, no sindicato, no bairro Flor.

WS-JQ · OJ!IIUl!r ep 0!}3 - � l' l d3:J 

JqlUn\10 · l9 '0JJ04:l!4:) op l!Oij 
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AÇÃO CATÓLICA OPERÁRIA_ ACO 
Rua Van Erven, 26 _ Catumbi 
20211 - Rio de Janeiro RJ 
!ANO 1 20.09.87 

A C O I N F O R M A 

- NORDESTE 1 - Terezina/PI - Há conflitos de ter 
ra em area d� cidade, e muita repressão polici 
al. O Prefeito se omite frente , - -. . 

a questao. 
Quei1;aram casas com pessoas dentr 
3 d 

0, prenderam' 
� mora ores da vila - Jogaram a culpa no PT d" 
zendo que este incentivou a ocupação do local� 

- �ouve semin�rio sobre Transporte Urbano - Esta
e uma questao bastante dificil. 

- Os Auxiliares de ENfermagem da e d asa e saude"
CASA MATER", que estavam em greve há 90 dias, 
perderam na Justiça, e 60 profissiona· f 
d ·t·ct . 

is oram 
emi 1 os. O Juiz considerou a greve ilegal. 

- são Luis/MA Houve várias greves pa�a 
t d 

. L conquis 
a o gatilho salarial de maio e junho - CAEMà 

CEMAR 
9 

COHAB. 
,; 

- Professores municipais, estaduais, universitá
rios estão lutando por melhoria salarial.

Luta dos comerciários.de são Luis - Estes en
traram �a Justiça para conquisto do sábado à 
tarde livre. Ganharam mas os patro-e ' se verea
dores apresentaram um proJ·eto na c

A 

M · . amara un1c1
.pal estabelecendo um novo horário até·22 hora;
são 21 vereadores - 10 ficaram em casa

11 compareceram à Plenária 
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5 votaram contra o projeto e 6 vo 
taram a favor do projeto, des

_iesµeitando assim a Justiça e a 

cet--goria �os comerciarios. 

- Luta dos motoristas - m mai E ·o o sindicato dos
motoristas fez acordo de aumento salarial ·cte
CZ$ 5.000,00 para �Z$ 8.040,00 a partir de lQ
de julho. Os patr;es não assumiram o aco�do.
os motoristas entrarru1 em greve

9 
e p�la 1- v�z

tiver�m uma vitória, consegui�do ganno salari
al, f. desarticulação dos patroes.

NORDESTE 3 - Salvador/BA - As lavadeiras se o�.
nl. 7.aram cteciran1 tei' uma tabela de preços c�ga � ' - , 

todac levando em consideraçao o numero mum a O• 

<>b !1 • etc l, ner1h1 1 ma delas receber o. al-de pessoa.s, · , - ' ... 
xo do preço estjpulado pelas mesmas: Quere� o 

·' · e · 1 m'"'s "'ªº conside--direi to a Previdc:r18ia uocia ' e,. ,º . • 
. - t

,.. 

ornas e a taxa a pagar e mui to alta. raaas au �on , , 
1 18% do sal;rio mirimo. Ja fizeram varia� u

tas com relaçio � Previd�ncia Social ped�ndo a 
diminuição da taÃa. Fizeram ca:tas, abaixo-a� 
sinados, mas sem resultado. Estao preparando� 
ma caminhada com faixas, cart�zes 

. de pressionar para conseguirem 
.vo 

,.. . 

c::i t'"a da Previde11c1a. po�- .J.v 

com o objeti 
uma resposta

, ·, --ao - Em um bairro �st�o crescendo nA organiza� t � , 

. . 1" rupos - Quando se reude Salvador existe� � g . 0 nem, em A,ssembléia chegam � 600
7:::

d
�:::��al . ,_ ·o·us ..... a orQ'anizaçao a ni Mov1men-co . "' -_, 

atin�ir seus objetivos. para ,., !:> 

-5-

- RIO DE JANEIRO - Dia 20 de setembro/87 aconteceu a nivel esta�ual, em Pinheiral do Pirai -' Diocese de VOlta Redonda, a Romaria da Terra' com a presença de 20 mil pessoas - .· A ACO deBarra Mansa
1 VOlta Redonda, Nova Iguaçu e Riode Janeiro estiveram neste processo de luta pela solidariedade a todos que lutam pela terra. 

- Eleição Sindical - O Sindicato dos MetalÚrgi cos do Rio de Janeiro realizou eleição e tevecomo vitoriosa a chapa 2 apoiada cela CUT. Mais uma vez os trabalhadores mostrarnm su'ã'consciência através do voto.
- Greve Geral - 20. 08. 87 - A ___ Çqmpanhi.a Siderúr-gica Nacional - CSN demitiu por justa causa, membros da Diretoria do Sindicato e outros operários que trabalham na empresa por particj_parem ativamente da greve.
- Sindicato doe; Urbanitários - O presidente tambem foi denü tido 

O rnovünento sindical do Rio de Janeiro esteveconvocando os demais sindicatos para uma lt.:taconjunta pela readmiss�o dos demitidos.
Metalúrgicos de Niter6i estiveram em gruvedesde o dia 1 2 de setembro/87 em prote�to e pela readmissão dos funcionários demitidos, e por aumento salarial de 50%

Greves Nacionais - A Caixa Econ;mica Federal
paralizou - Funcionarias do Banco do Bra?il 1 

tamb�m fizeram greve a nível nacional por um
dia.
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_ MINAS GERAIS - 13 m 1 lh��E de assinaturas .recolhi 
das a nível nacional parE a constituinte - Foram 
apresentadas 122 emendas populares. 
As propostas que· puderam ·s·er consideradas real-
mente populares assumidas pelos comitis Pro-Par
ticipaçio Popular são de 6 milh;es de assinatu -
ras. Entre elas, a principal foi a Reforma Agr.á
ria com 1.118 mil ass:i natl!ras - Direi to dos Tra
balhadores: 908 mil assinPturas - Participação Po 
pula� 402 mil assinatur�� - En�ino PÚblic� 27E 
Mil assinaturas - EsR�s emendas apresentadas ti
veram um,representante para defendê-la em Brasí� 
lic'. - José Gomes Pimenta (Dazinho - ACO), defen
deü a Participação Popular. 

O Movimento Popular Constituinte enviou 4 tele
gramas ao Presidente da República, Ministro da 
Justiça, Presidente -da câmara Ulisses Guimarães, 
e ao jornal "O Estado tle Sâ0 Pe.ulo 11 , protestando 
e responsabilizando v lloverno por qualquer vio
lência contra o Padre Ricardo da CPT do Aragaia. 

- Associação de Moradort..s de Santa Luzia: -: 'Maridou'
uma carta� 40 deputRdos (uma cópia a cada um) e
xortando-os a não act.itar a pressão dos patr;es,
banqueiros e militares, e votar com as porpostas
populares.

A ni vel estadual o Com::. tê. Pro-Participaçao Popu:..�--- ..
lar na C-Onsti tuinte te.n reunião nos dias 19 e 20

de setembro, em Belo �nrizonte com o objetivo de
tirar propostas de co1110 encaminhar a luta daqui -
para frente.

- . o jornal 110 Estado âe são Paulo" está publicando
diariamente artigos contra o Coordenador da CPT
do Araguaiq e. Tocantins, onde o ·pe. Ricardo Re-

\ 
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sende está sendo ameaçado de morte. 

- Eleiç�es � Lutas Sindicais - Eleições dos comer
ciarios de Uberlândia - Concorreram 3 chaoas:
chapa 1 da diretoria que está há 20 anos na dire
ção - chapa 2 e 3 eram de oposição, e apoie.das 1 

pela CUT - Saiu vitoriosa a chapa 2 com diferen-·· 
ça mínima da chapa 3 - A chapa 1 foi rejeitada,
obtendo apenas 5% da·votação.

- Ferroviár�cs - No passado foi uma categoria que
muito lutou e conseguiu conquistas importantes.
Nos Últimos anos esteve apagada. De 2 anos para'
cá está ressurgindo e este· ano houve eleição com
várias chapas concorrentes. No primeiro escruti
nio venceu a chapa 3 apoiada pela CUT. Não obte�
do maiori.a absoluta, foi ao 2º escrut:Í.nio confor
me rege a Lei. A direção�do sindicato usou tod;
o seu poder possível para dificultar o bom pro
cesso da eleição� não permitindo mesários indic�
dos pelas chap"'f3. Houve manipulação e saiu vi to
riosa a chapaÁ que havia perdido no 1º escruti:
nio.
A categoria está bem mobilizada.

Associação dos Sem Casa - No ''ACO INFORMA" de a
gosto, noticiamos que 1. 800 fe.milias ocuparam u
ma área de terra da Caixa Econômica Federal em 
Santa Luzia/MG - Agora informamos que os Sem Ca
sa orgP,nizaram uma Assoe iação e conseguiram en
trar em negociação para adquirirem parte da área. 
As casas serão construidas em Sistema de mutirão. 

Com o forte apoio da ACO, CEBs, Pastoral da Ju
ventude e da Diocese de Belo Horizonte, sentiram 
ter mais condições para resistir. 
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Artigo l�----� ,Agêpcia,Ecum�nica de,�oúcias .- com a.sigla AGEN _-;- é uma sociedade civil, sem finalida

des lÜcratl.v.as, .êon1 sede e foro em São Paulo,.na avenida lpiranga, 1267,-82 andar, São Paulo, Brasil. 
�;�.::�_:SÔCiedade tem J>QF objeti�o principal obter, preparar e difundir material informativo e analítico 

sobre o�compromisso:,das lgrejas e. dos cristãos com a. \uta dos eo;ipobrecidos; a causa ecumênica, a solidariedade 
eQtre os po��·s; a prooioção da jÚstiça, da paz, dos direitos humanos, assim como promover a luta pela democrati-
�ção da.sociedade e pela autonomia dps movimentos populares. . , , . · . . ,: . - . 

'§ 12 � Em té1JDos e�pecfficos, a AGEN.complemeqtará as 'necessidades informativas das entidades associadas, 
assim .como d� outras instituições e meios � comunicaç'ão interessados em seus serviços, cobrirá as áreas das lgre

... jas, direit.Qs . .bumano·;,_,àiovin)entos sociais, realidade brasileira e latino-americana e promoverá atividades de in
: tercfup�1�· ,cie·.e�periê�cia'.entre os sócios, buscando . ofe�r espaços de capacitação e aperfeiçoamento científico 

..:. . 1 i .  • , • 
._ • , • • 

e téc�� �o pessoal desses veic_ulos. . ., .. ,. _;• ;- . . .. . , :, e.. ,.,. - , • ·
çr, ., �- ��-; �--AGEN tàmbém prestará serviços e assessorías na área de imprensa e processamento gráfico e edito-
rial de tex�s-.� ... - •·, ., .,, u� ( ,,-,,. :- ! -:··.-- ··: .� r .. -- ,_., r ... ·· ::.t.o: '- -- . ,.. � .,. -. ! -� . -
. . § 32 -::.A sociedadé poderá, também, prestar serviços a outras instituições públicas ou privadas, diretamente ou

�través de.convênios�.-, .. , -· -.·., -:,·"".:-,.·: ;·'-··- ·--.· 
. 
.,'1:'-- ',.;- -· •. -- - .,, . . . .., ; •.:, -. -#�· ... ,r. • t-..__ - *• .... , . _,, 

Artigo�- O p�o de dw-&ção.,da sociedade. é.j.ndetÇ.ffilÍOfldO '., --�,,� ,;_ -_ .,; : ---;,-:' =)� ç-;-�:. •· .,;_ :,.-. •, .:, ,;, _ -� �,.-·.,,. • .  ,, • -.J - •. _, .. .  , . • • ->· ·-· 
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-_l -. : ... - • .. • 
CAPÍTIJLOll 

Dos sócios 

Artigo� - São sócios efetivos da AGEN as pessoas físicas e as entidades e movimentos identificados com os
objetivos e linhas de trabalho da AGEN. . _ 

§ 12 - As pessoas jurídicas terão, no máximo, �dois· represe�tantes devidamente credenciados. 
_ �-?2-::-N.?YC?_� �?Ci�s

--�rãº�·�tid�s . ..qa �soci�de_�te proposta apresentada, por escrito, por dois outross�os �fe�yos e C?ncaminhada a diretona, que a examinará - aceitando-a ou rejeitando-a _ ad referendum da as-sembléia geral. _ -
.§ 32 _- Um novo sóci� pas� ·a efeti�� mediante pro�sta da �to�� à assembléia, delibe

0 

d�· ,�; �: ·. :- . ços dos .presentes. ran o por 01s ter-
. __ § 4�,-- �erão automaticamente considerados sócios colaboradores �s- s ã:ios �e de· , - . 

. '. '. . · .. · -
justificanv� por escrito, a duas assembléias gerais ordinárias ou e tra rdinári 

q 
-

ixarem de comparecer, sem
Artig 5º Dos - . . x o as segmdas. ., _ • ,- . ,.· 0 - - due1tos dos sócios: · .. · · · "· 
Os sócios efetivos terão direito a:
a) Votar e sere� �otados para cargos eletivos na AGEN. .

' · · · ·· r_,
. b) Exercer o drre1to de voz e voto nas assembléias - , . - - . . ' . �sembléias da AGEN.

. da AGEN. Os SÓCIOS colaboradores terão direito a voz nas§ �co - Não terá direito a voto nas assembléias o 
-

-
_ , . _ _. - . . - - - :-

Artigo 6!!-Dos deveres dos sócios:
. SÓCIO que nao est:Jver em dia com sua anuidade.

a) Cumprir os presentes estatutos e as decisões das asse blé" - - - -
b) Colaborar com O bom andame _ m ias gerais. _
c) Co�er às assembléias n�-�,.':�_

expansao d�s trabalhos da-AGEN.y•u.uuu� e extraordinári d) Zelar pelo bom nome da AGEN no Brasil -as.
e) Respeitar os de"'º"� sóc. 

e no extenor_.. 
_ � 10s em sua raça li - ., _ . f) Contnbuir anuaime te 

' � giao e opçao polfüco-partidária · n com uma taxa equivalente - ·
Artigo r-

- Serão excluídos do quadro de sóc' 
ª uma asslllàtura do boletim.que manifestamente - - ios da AGEN por decisã da

Artigo 8!! - Os :
•�narem contra os objetivos da AGEN. 

o assembléia geral, aqueles sócios respondem SOiidária ou subsidianame nte pelas obngações da SOCiedad e.

· AV. IPIRANGA, 1267 _ 1 o 01039. SAO PAULO. BRASIL - END T 
4-ANO_ - T�LE FONE: 229 67 34 - ElEGR.: ECUMENCIA-SP. TELEX 11 258 . - 24AECN-BR
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ANTE-PROJETO MISEREOR PARA O PERÍODO JUL/88 a JUL/91 

I. Manutenção do Secretariado

Compra de equipamentos novos 

Manutenção de máquinas 

Compra de material de escritório ( papel, stencil,etc) 

conta telefônica 

correio 

gasto com gasolina 
, 

Gastos extras(luz, agua, etc) 

II. Salários e En�argos Sociais

Equipe de serviço .no SN ( 5 pessoas, fi sal. cada) • 

1 zeladora( fa�ina) ( 1 salário) 

1 assessor religioso ( 3.5 salários) 

Liberados ( 6.5 salários) 

Encargos Sociais ( 29% da folha de pagamento) 

III. Reuniões de úrticulação nacional

-

ordinárias Executiva Nacional 30 reunioes da 
- , 

Comissão 6 reunioes ordinarias da Nacional 

3 Assembléias Nacional ordinária 

3 Encontro Nacional de Agentes da CPO 

3 Encontro Nacional de Liberados estaduais 

15 
-

Equipe de Formação 
�,e_�-

reunioes da 
-

30 reunioes da Equipe de Finanças 

IV. Formação e informação

informação: 36 edições da BOLETIM NACIONAL

72 edições do CPO INFORMA 

Assinatura de pe riodicos 

Formação: 3 Cursos de Formação ni.vel 2 

3 Cursos de Capacitação ni.vel 3

� 

'2 

9 edições de publicações de sub3Ídios pa ra base 

-



V. Viagens de articulação a nivel nacional

Brasilia para 
-

da CEP(CNBB) 27 viagens a reunioes 

3 viagens a s. Paulo( Itaici) para Assembléia da 

9 viagens ao regional Norte 

9 viagens ao regional Nordeste I 

9 viagens ao regional Nordeste II 

3 viagens ao regional Leste 

3 viagens ao regioanl Centro 

6 viagens ao regional Sul 

VI. Assessorias especializada

3 assessoria para Assembléias Nacionab 

6 assessorias para a Comissão Nacional 

eventual assesoria a Executiva Nacional 

3 assessorias ao Curso de Formação 

3 assessoria ao Curso de Capacitação 

3 assessorias ao Encontro de Agentes 

III. Apoio aos grupos de POs em fase de formação

CNBB 



-� .

A -TE-PROJETO PP.RA MISEREOR - PER!ODO 
DE JULHO DE 1988 A JULHO DE i99l. 

Titulo Provisõrio: Inserção do trabalhador no projeto 

da classe trabalhadora. 

Introdução: Desde o início da década de sessenta , 

quando a repressão do Governo militar brasileiro se. 

fazia imperante sobre os movimentos populares, sindi-: 

cais existentes no Brasil, grupos de padres; trabalh� 

dores e bispos iniciaram uma articulação específica 

dos trabalhadores urbanos, cristãos, no sentido de 

consientizar e contribuir para que o movimento sindi

cal e popular se organizasse. 

Esta articulação, depois de várias reuniões , 

encontros e discussões na base, em 1976, se auto-deno 

minou COMISSÃO DE PASTORAL OPEMRIA - CPO. Daí pra 

frente, a CPO cresceu tanto em número quanto em orga

nização e qualidade. Hoje a CPO está presente em 85 

dioceses, 189 ci0.an.es com mai.:; · de 544 grupos dando um 

total de 5213 �ernbros. 

A CPO nesses dez anos construiu uma história 

(veja Dossiê do 10 anos da CPO}. 

Crescer, no entanto signi=ica adquirir maior · 

responsabilidade. A CPO, com sua organização, respei- . 

. ___ : __ ·.:.-:t�_ndo sernp�e---. a· -autqno_mia dos trabalhadores - através de---····-· 

suas organizações próprias, foi sendo uma referência 

n�cessária para os sindicatos, ··autênticos e democráti � 

cos, para os movimentos populares (Ass. moradores,gru 

pos de Defesa dos Direitos Humanos) e mesmo outras 
,b e 

pastorais e movimentos da Igreja como CPT, ACO, JOC , 

CIMI, Conciência Negra, CNL e a própria CNBB. 

1. Conjuntura Macional

Novos horizontes surgem para os anos vindou -

ros. A caminhada realizada nesses anos pelo movimento 

popular, sindical e pelas pastorais deve ser conserv� 

da, referendada e aprofundada frente às novas perspéc 
tivas. •

' 
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A conjuntura política-social-econômica brasi

leira, aponta par.a o seguinte: 

- o governo brasileiro faz, ca�a dia mais sua opçao 

preferencial pelo capital estrangeiro, pelo modelo,de 

pendente e excludentê, subserviente ao mand0 do ca 

pital transnacional. 

- Uma agudização da crise econômica provocando uma ma

ior queda do poder aquisitivo da classe trabalhadora, 

aumentando o índire de desemprego. 

Neste sentido, o governo promete "orientar sua" polí

tica econômica para a produção visando o mercado in -

terno, para a descentralização da renda e para gran -

des questões e necessidades sociais. No entanto, nao 

parece disposto a fazer as mudanças estruturais neces 

sárias - na propriedade rural e urbana, na política 

tributária e de crédito, na política de investimentos, 

no papel do ca�ital transnacional (industrial e finan 

ceiro), na política tecnológica, na política cultural 

e no próprio nível de controle da sociedade sobre- o 

Estado - que tornem viáveis suas promessas (cf. Re 

vista Vozes, ano 81, n92, março/abril/87 pag. 17)-com 

muito 

grande dos nossos governantes que,dia a dia, dificul-
.. - . ·- . .. . ---· - . -- ... - --

ta mais as mudanças prof-und-as- ·de -que- á- sociedâde" pr-e---:.-.: -�-

cisa. Os trabalhadores têm desenvolvido movimentos de 

protesto. A "Greve Geral", uma possibilidade impo"ssf..:.: -

vel na cabeça dos poderosos, já e uma realidade, urna 

vez que no período de menos de dez meses as centrais 

brasileiras convocaram os trabalhadores para duas gre 

ves gerais. 

- o Brasil tem a maior dívida externa do mundo, US$

lOQ bilhões, e paga anualmente cerca de 5% do seu pro 

duto interno em juros. Este fato propricia um empobre 

cimento cada vez maior da classe trabalhadora. Hoje, 

somos 141 milhões de habitantes dos quais 85% perce -

• 

..... 

' 
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cebern salários de fome (abaixo de 5 mínimos). A mort� 

lidade infantil é enorme. Os meios de transportes são 

precários: A violência urbana ·aumenta, consequência 

direta da irresponsabilidade das elites brasileiras 

que, com a conivência do governo, relerrou a popula

ção ao abandono. Não hã casas para morar. A �olitica 

habitacion�l do governo só favorece as classe média 

alta. Só na ciqade do Rio de Janeiro há 2 milhões de 

favelados - gente desempregada, subempregada que nao 

chega a ganhar 50 dólares por mês, como a maioria do 

povo brasileiro. A perda real dos salãrios são da or

dem de 38% a 50% conforme a data-base do dissídio. 

- A inflação brasileira não estã controlada. A infla-

ção de julho/87 em pleno vigor do Plano Bresser, re 

gistrada por vário� organismos - como por exemplo a 

FIPE-USP, o DIEESE, FGV e o próprio IBGE - apontam u

ma inflação alta, em torno de 9% para a maioria dos 

institutos e superando os 14% para o �IE�SE. Somente 

pelos cãlculos do Governo a inflacão foi de 3,05%� A 

palitica atual do governo é do analgésico: analgésico 

para os sa+ários(abono de Cz$250,00 para quem ganha�a 

té 4,5 Salar.minimos) analgésicos sociais (doação de 

leite, para �arnllias carentes). 

;_ Ó -govéi'rnó no .. entanto -já definiu- qÜe ·o. -Brasír va-i·=-se--- .... -- ··

manter dentro dum padrão antigo, anacrômico, provinci 

ano com um projeto transnacionalizante, onde o·· desen

volvimento se realiza com pobreza, com desigualdade, 

com injustiça. 

Portanto, as perspectivas de mudança política sao pe

quenas.As forças burguesas tudo fazem �ara que a Nova 

Constituição br��ileira prolongue, ao máximo, sua per 

manência no poder ou a eternize. As �orcas armadas 

brasileiras al estão impondo um papel de controle e 

tutela sobre a Nação brasileira. 

• 

. ... ' 
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2. Perspectivas do Movimento Po�ular, Sinfical e da 

Igreja.

Diante dessa conjuntura política, social e econõmica, 

prevê-se que a classe trabalhadora deverá lutar bem 

mais para con0uistar alguma coisa. A luta da classe 

será, portanto. acirrada, .tendo como desafio a cons -

trução de uma democracia integral, pois, o povo bras! 

leira está privado de quase todos os benef�icios do 

desenvolvimento, mesmo sendo ele o principal gerador. 

o capitalismo aqui parece ter ainda muitos espaços pa

ra crescer. "Seu limite situa-se menos no seu potenci 

al de fazer crescer a economia brasileira do que na 

sede das burquesias transnacionalizadas de obter lu -

eras máximos em prazos mínimos, a desneito das canse-
. ; 

.. 

quências desastrosas para a maioria". Prevê-se o cres

cimento de grandes dificuldades para o. trabalhador 

brasileiro. Isto tudo pode desembocar numa. guerra ci.-

vil, segundo análise de alguns, pela qual o 

passaria na década de noventa.· 

Brasil 

A questão da terra (no campo e na cidade) vem 

se agravando. A violªncia urbana cresce em todas as 

gr.andes cidades. A . .IJDR-(União.-Demo.crática _Ruralista_) ________ �----------- · __ _ 

comanda uma verdadeira perseguição aos movimentos dos 
-- ----- ----·- - ·-· ------· ·-- -

trabalhadores rurais e às pastoraiS- a·a igre] a. su·a -ar -

ganização agora tende a se alongar nos grandes cen -

tros econômicos (RJ e SP) acoplando lideranças do 

grande setor imobiliario das cidades. 

Surge um desafio para o povo brasileiro que a 

a organização duma "CENTRAL POPULAR" sornando as for -

ças de todo o Movimento Popular brasileiro. 

No campo sindical, a CUT (Central Onica dos 

Trabalhadores) se çirma se identificando mais ainda 

com a luta do Movimento Operário e se constituindo 

, como real referência para todos os trabalhadores. No 

' 



entanto, a burguesia investe contrapondo "novas" lide 

ranças sindicais que, na verdade, não passam de "no -

vos pelegos" (com linguagem nova). Isto tudo se cons

titui em táticas para desarticular a verdadeira luta 

dos trabalhadores brasileiros. 

Os setores noDulares estão buscando aumentar 

sua presença política e seu nível de conciência e or

ganização. Apesar de a grande imprensa minizar a for

ça dos movimentos populares e sindical, eles mostram 

grande vigor. Para o projeto da Nova Constituição bra 

sileira� os setores populares apresentam mais de 3Ó e 

roendas, totalizando mais de 15 milhões de assinatu -

ras. Este fato, a mídia brasileira não pode ignorar • 

As propo9tas populares versavam sobre: Reforma Agrár! 

a (4 emendas), educação (4 emendas), aborto (4 emen -

das) e direito dos trabalhadores (5 emendas), além de 

85.000 assinaturas pedirem direitos especiais para os 

povos indígenas. 

Por outro lado, os anos vindouros serão de 

grandes propostas políticas, pois serão anos eleito -

rais intensos (1988 - eleições municipais; 1989, pro

.. vavelmente .,- -e1-eiçõ-es presidenciais; - -19 90- - -- eleições 

para governadores e legislativo). Serão as primeiras 
. - ·- - -· -·-· - -- -- - . ·-- - - .. -- --- ·- ·- -··-·- -- .. - -

eleições dentro duma nova ordem constitucíonal. 

Outro grande desafio será o eclesial. Como va 

mos chamar a Igreja Brasil para o desafio no mundo ? 

Somos também Igreja e, como tal, temos que colocar em 

pauta os problemas que ocorrem no munoo, �rincipalme� 

te aqueles problemas que se referem à vida dos traba

lhadores e suas famílias, corno: condições de vida di� 

na, salário justo, segurança para a vida e trabalho , 

etc� A CPO deve se posicionar, mesmo que seu posicio

namento cause conç litos. Neste sentido, sente-se que 

a Igreja hoje tende mais para comtemporizar do que p� 

ra denunciar e proclamar a defesa dos pobres contra� 

as injustiças institucionalizadas no novo contrato• 

.... ' 
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social que se prepara através de nova constituição . 

3. Perspectivas da CPO

Um vasto campo de atuação desafia a Pastoral 

Operária nos próximos anos. Diante da conjuntura so

cial, política e econômica br�sileira, diante do for 

talecimento do Movimento Sindical e Popular e dos e 

normes desafios que se apresentão à Iareja, a CPO 

nao pode ficar indiferente ou então nao se projetar 

com maior garra e destemor. 

Faz-se necessário investir com maior afinco 

e decisão na própria intercomunicação das diversas 

POs locais COM a rpn Nacional. Não podemos ficar 

mais no.amadorismo, jogando com a incerteza de nossa

comunicação frente aos grandes· passos que a comunica 

çao, a telecomunicação e a informática estão propor 

cionando. Não se deve menospresar o trabalho que os 

grupos dominantes fazem através dos meios de comuni

caçao. Eles não só investem muito, como são compete� 

tes. Procura.� silenciar, encobrir o fat� histórico 

que é participação popular na vida social e política 

_____ d..e.s..te_p.ai.s_L __ A .. �midi.a ll_ pro.cura controlar toda a soci

edade brasileira. 

Para enfren-tár tudo rstó,. a pá lavra capita -

lização se torna a palavra chave para o futuro. Nes-

se processo de capitalização, a formação do militan

te, trabalhador, Memhro da PO, é de fundamental im -

portância, pois a ele compete contribuir diretamente.e e

no projeto da classe-trabalhadora através de sua pre 

sença e atuação, seja a nível de base ou de direção. 

Sob este ponto de vista, a FORMAÇÃO.deve ser 

mais sitemática. Através dela se conseguirá fazer 

com que o participante da PO se comprometa mais e ,

ele mesmo, se torne um formador. Esta formação deve· 

estall assentada na realidade �ocial, �clítica, econô 

' 



mica e religiosa do trabalhador. A vida cotidiana do 

trabalhador e entrecortada pelos seus deveres que 

crescem nao o deixando, às vezes, perceber a realida 

de maior âa sua vida. Para isto, p�nsar a realidade 

não é apenas.conhecê-la, mas antes de tudo influenci 

á-la. Nisto sente-se uma grande insastifação popular 

sobre os caminhos que a opção governamental brasile! 

ra fez. Sente-se que é necessário dar uma �xpressão 

política, uma canalização a toda essa insastifação. 

A formação global e real, é o próprio da 

CPO. No entanto, esta formação deve adquirir um cu -

nho bem mais sistemático a fim de se conseguir um a

profundamento e uma verdadeira capacitação do traba-

lhador. As demandas que o mundo atual faz a classe

trabalhadora, devem encontrar -ressonância num proge-

to de formação, claro e objetivo, que contemple a

formação de novas lideranças com clareza política e

metodológica, visão estratégicà e espírito de servi

ço. Isto eliminaria a visão unídimensional e linear 

da realidade. 

4. Necessidades da CPO a suprir.

Desenvolver um processo de formação e ·capacitação, 

- ---· -- -amplo e- profundo, par-a que o -militante possa. enfren-

tar as novas formas de lutas, imposta pelo projeto 

cessidades de informação e capacitação metolÕgica e 

analítica para teorizar sua prática e para definir 

e implementar suas próprias estratégias e táticas de 

luta. 

- Buscar uma nova �ráxis político-educativa, na qual

o sujeito principal desta prática e desta teoria é o

próprio povo em luta pela sua libertação. Neste sen

tido, a CPO nesses anos tem investido muito no campo' 

sind��al mas não investiu quase nada no campo do mo� 

vim nto popular ( favelc,s, · f · ) u peri erias . Embora a CPO
• 
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tenha a opção nre+erencial pelos pobres, ainda nao 

investiu nos mais pobres dentre os pobres. Isto é ,

investiu-se muito nos grandes sindicatos (metalúrgi-

cos, bancários, etc), nada foi investido no mundo 

dos biscateiros, dos camelôs, das lavadeiras, empre

gadas domésticas, e outros sindicatos de pequeno po� 

te. 

Neste sentido também, a CPO tem que se tornar um ser 

viço de massa naquilo que lhe é específico. 

- Fortalecer os Regionais da CPO, principalmente a -

queles mais fracos. A extensão territorial brasilei-

ra nao permitiu uma atuação globalizante sem levar 

em conta as diversidades das regiões. Também nao se 

pode importar Modos ne atuação (do Sul do Brasil pa-

ra o Norte ou Nordeste).. Cada região tem suas carac

terísticas e, tanto o movimento popular corno o sindi 

cal, devem respeitar essa direrenciaçãó. 

Mui tas da regiões brasileiras são áreas descobert
.
as 

(ou como chamamos "áreas de missão"). 2 preciso in -

vestir mais nossas áreas pricipalmente naquelas onde 

o capitalismo brasileiro está se estendendo com pro�

.1 

__ j e.to. ambicioso ( carj_ás ,.._ cerrados, _calha No_rte ,_ __ p_Ql_o_s _________ _:_ _______ . ___ _

petroquírnicos, etc.). Sentimos anecessidade da CPO 
-�----·· -- - -- ·�- ---�- ----� - --��

dispo de trabalhadores liberados a tempo integrar pa-- -

ra dinamizar esses regionais e fazer acontecer um

processo de libertação e concientização dos trabalha.

dores dessa região. Esses trabalhadores ( l_.iberados

pela CPO Nacional) receberiam todo apoio e sustento

financeiro para exercerem seu papel de agentes de 

pastoral e formadores e coordenadores de gupos da 

PO. 

A CPO Nacional deve investir em Cursos de 

formação e capacitação que sejam, então, verdadei-

ros seminários de estudos sobre o ponto de vista eco 

nõrnico, histõrico, politico, social, biblico-teolõg! 

1 



co e  metodológico. Estes cursos serao ministrados P�

los regionais (dois regionais por ano) com duração 

de 20 a 30 dias seguidos. 

Para melhor desenvolver o processo educativo-formati 

vo dos membros da CPO, faz-se necessário promover 

"Equipes de Formação Regionais" que reflitam_e coor

denem a forma��º e� todos os níveis, que avancem na 

reflexão metodológica da práxis libertadora1 
que ela 

borem subsídios próprios e adapitados aos regionais. 

Também dentro dessa grande preocupação de formar e 

capacitar, é necessário não se descuidar da formação 

e capacitação dos trabalhadores que dispoem integral 

mente _de seu tempo para o trabalho da CPO ( libera 

dos) sejam eles a nível nacional, estadual, ou dioce 

sanas. , 

- � necessário que a CPO assuma sempre mais a reali-

dade ooerária. Esta realidade se opõe às propostas 

da"Nova República" com seu projeto liberal-conserva

dor, integrado no sistema capitalista . internacional 

onde o arrocho sala�ial, o esvaziamento da 

Agrária, o pagamento da díviàa externa, 

Reforma 

empobrecem 

cada vez mais o trabalhador e sua família. Para assu 

mir a realidade operária urge que a CPO contribua na 

�----=---� __ :::E,I·�E:_�tão_--d��oncepçõ�_s---·sindi�:i;s-; e sue-r�flexo--nas----- -

diversas perspectivas das lutas populares e no en 

�-fren�arnen-to-dos- probrem-as--que subjugam-nossa socie 

f 

dade. 

Para isto,a CPO deve ter sempre corno referência seu 

papel específico de ser um serviço perManente para o 

fortalecimento do Movimento Sindical e Popular. 

- Como Igreja que é, a CPO não pode fugir ao seu·corn

promisso com a situação crítica em que vive o povo

brasileiro. Cabe também a ela a reflexão crítica e a

tuação ade0.ua�a na construção de uma sociedade real

mente democrática. Nesta reflexão e atuação tem se

t.. e 

-1 
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se evidenciar o compromisso dos cristãos com a jus

tiça (denúncias, apoio e solidariedade com as lutas 

do povo organizado, ações práticas que sirvam de me

diações entre a realidade atual e aquele projeto de 

sociedade). Para isto, a CPO deve estar junto com as 

CEBs para poder ir definindo traços de cunho operá -

rio latente nelas. 

Como pastotal,não pode a CPO esquecer-se de ·que o 

sistema roubou a dimensão do "católico comprometi -

do" do nosso povo. O Brasil é o país cristão. o que 

se quer é concientizar o trabalhador cristão brasi -

leira a fim de que deixe a alienação, o vazio, e PªE

ta para uma experiãncia de fé libertadora onde os va 

lares do ser humano sejam respeitados integralmente, 

seja dentro da fábrica, seja no bairro, seja na re -

partição pública ou mesmo dentro das diversas esfe -

ras da Igreja. 

5. Plctnos ae tra0alhos oara o triênio 1988-1991

Objetivo geral do atual projeto: 

- Dar meios reais e concretos para que o· trabalhador

participante da PO, assuma a realidade operária como 

----. -umtoao--rern _s_ü_ã-aimen'são sõciàl' poli tíca' religiosa -

_____ e cultura]J_.�-----------=--·---- _________________________ _ 

- Proporcionar e incentivar a organização de base dos

a atuação para a massa do povo brasileiro. 

- Sustentar a caminhada que a PO realizou nesses últi
t.. e 

mos anos tendo em vista um comprometimento do traba -

lhador cristão com o projeto maior da classe trabaiha 

dora, isto é, a construção da Nova Sociedade, e do Ho 

mem Novo. 

Para alcançar este objetivo a CPO Nacional precisa: 

a) Sustentar toda a infra-estrutura de que já dispõe ,.

fruto do auxílio dos senhores e empenho firme da coor 

·1

' 



denação Nacional da PO. 

Esta infra-estrutura dispõe hoj�: de uma ampla sala 

(cedida pela Mitra Diocesana de Duque de Caxias por 

dez anos), mesas, escrivaninhas, máquinas, ventilado

res, estantes, mimeó�rafo, arquivos de aço, telefone, 

etc. (confira levantamento de equipamentos e financei 

ro do Secretariado Nacional). 

b) sustentar e dinamizar toda a estrutura da CPO Naci

anal, hoje espalhada em 22 estados brasileiros, divi

didos em 6 regionais com cerca de aproximadamente 

6.000 membros. 

Esta estrutura, anivel nacional, compreende: - reuniões 

ões das coordenações nacionais (Comissão Nacional, Exe

cutiva Nacional, Equipe de Formação Nacional)
°

e Assem -
·'

bléia Nacional anual.

- cursos de formação para os membros das coordenações na

cional (Executiva, Comissão Nacional, etc). 

- Elaboração de subsídios para a base a fim de que se 

tenha material adequado em mãos, com uma pedagogia e me

todologia adaptada ao trabalhador. 

- Subsidiar viagens de militantes (se7am membros da coar

denação ou não) para dar apoio,incentivo, organizar as 

diversas POs locais.

esferas da Igreja hierárquica dando--lhe a conotação visf 

�el de que quase a totalidad�-dos católicós btasileitb�

sao da classe operária (participação nas reuniões da CEP 

CNBB) e Assembléia Geral dos CNBB). 

c) Promover a formação sitemática do trabalhador brasi -

leira, enganjado na PO: realizando anualmente dois cur -

sos de "Formação' e Capacitação" de militantes em dois Re 

gionais da CPO, com duração de trinta dias cada, com PªE

ticipação máxima de trinta pessoas . 

. desenvolvendo Equipes de Formação a nivel reqional. 

. ... . 



. el�borando novos subsidio� de formaç5o co� linguagem 

simples e, metodologia e pedaqogia adequada. Alguns de� 

tes subsídios já estão em andamento, outros serão elabo 

rados de acordo com um editorial abrangendo termos no 

campo econômico, político, bíblico-teolóoico e metodolo 

gia e pedagogia popular . 

• subsidiar reuniões da Equipe de Formação Nacional,que

possam refletir a questão metodológica, auxil�ar o de 

senvolvimento do processo formativo a nível nacional, e 

laborar subsídios nrevistos. 

d) convocar uma assessoria, especializada e competen -

te, como suporte desse processo de formação - arcando 

com suas despesas e honorários. 

e) dar cóntinuidade ao processo de informação através

dos Boletins Informativos já existentes dando-lhes mai

or dinâmica e maior estrutura para atingir campos mais 

vastos. 

Neste sentido, cresce a necessidade de termos equipame� 

tos melhores para processar a dinâmica de informação 

formação através de equipamentos mais modernos ( vídeo 

cassete, telex e mini-computador). 

f) manter uma equipe de(funcionãrios) dentro do secreta

para a PO nacional todo o dinamismo do movimento popu -

lar, sindical e as demandas- da CPO Nacional. Par·a 1.sto-

é necessário dar-lhes um salário justo e condigno com o 

trabalho a desenvolver. 

Ampliar o número de trabalhadores com disposição de de

dicar-se a tempo integral para a organização da CPO em

todo o Brasil (Liberados Nacionais). A CPO deve ter li

berados a nível nacional (com campo de atuação em todo

o Brasil) e liberados nacional nos reqionais (com campo

de atuação em determinado regional). Para isto também

faz-se necess5rio uma remunera?ão condigna dando - lhes

concl j 1,'<.;cs c1c se ur;dicarcm intc•Jralmcntc a ess.:1

' 
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sem t1·r que ficcir prcocup.:i.dos co:11 su.:1 so;Jrcvi·;ência. Co_!2

vém notCtr que "liberação" é pcrióc lica, o:r dois anos, de

vendo o militante depois voltar ãs suas bases.

g) Durante jã dois anos , a CPO Nacional vem incentivan-

do as suas bases parà um trabalho concientizador em tor-

no da questão financeira. Nossos militantes são pobres 

(grande número recebendo em torno de dois salários míni

mos ou menos. Há muitos desempregados). No entanto, ach� 

mos que não se pode ficar numa depedência total finance! 

ra, das entidades que a subvencionam. A inesistência con 

cientizadora em Campanhas Financeiras desenvolvidas pela 

CPO Nacional propoe uma participação das bases, como co� 

tribuição pr6pria, seja em forma de dinheiro, ou de tra

balho capitalizado, em torno de 30%. Para o presente pr� 

jeto, a contribuição da CPO Nacional sera de 35%, ultra

passando assim o projeto anterior que arcava com 20% do 

total. Esta contribuição se desenvolverá em torno de uma 

Campanha Financeira mais consistente, em trabalho capit� 

lizado, em algumas viagens que os militantes assumirão 

por si mesmo e, através do Caixa Comum. 
• .  r,...-

··-- ____ PREVISÃO OR:_ÇAMENTÁRIA ANUAL TRIENAL 
- --- -- -··-- - - ----- ----- . -- - --·· -·-. ··-- -· -- -

_;r: • __ M_an�_t_e:mç_ª'º-dg secretariado. _ 

Compra de equipamentos novos 

,-�------------ ·----- ---

Manutenç�o _d� ___ m&q�_j,_pas __ · ___________ __ 3_o_.Q_Q_0.,_0Q 

100.000,00 

--·· 9_Q. • .OQ.9, 00 

Compra de material de escritó-

rio (papel, stencil, etc) 

Conta telefônica 

Correio 

Gasto com gasol�pa 

Custos cxtrus (luz,âgua, etc) 

Uso·sula Scc. Nacional 

60.000,00 

40.000,00 

40.000,00 

30.000,00 

.1ao.ooo,oo 

120.000,00 

120.000,00 

9·0.000,00 



S�lãrios e Encargos SociaisII. 

Equipe de serviço no SN (7 pessoas,

6 sal. cada) 

1 zelador ( f achina) ( 1 salário) 

1 assessor religioso (4 salários)

5 liberados (8 salários)
3&J � �b«, V> .,.� 

Encargos sociais ( 
' · )

Reuniões de i'\rticulação Nac·ional III. . 

30 reuniões ordinárias da Executiva 

Nacional 

6 reuniões ordinárias da Comissão 

Nacional, 

3 Assembléias Nacional ordinária 

3 encontros Nacional de Agentes CPO 

3 encontros Nacional de Liberados 

Estaduais 

18 reuniões da Equipe Formação 

IV. Formação e Informação

-·---

Informação: 36--edlc-ôe"s da -Boíetim

-1Iaciona.1_ --·------·---

72 edições CPO INFORMA

?,:: _;i\L 

1.310.400,00

31.200,00 

124.800,00 

1.248.000,00

814�320,00 

200.000,00 

150.000,00

300.000,00

250.000,00 

200.0 00,00

60.000,00

TRIEN,L 

3.931.200,00

93.600,00

374.400,00

3.744.000,00

2.442.960,00 

600.000,00 

450.000,00 

900.000,00

750.000,00

600.000 , 00 

180.000,00 

_____ 2_4_Q. OOQ_,_Q_Q_ ________ 72.Q .. 0.00 ,_00 __ 

120.000,00 
- -- _______ __,_ ____ Y.ss_in_at.J.l�de__p_e..r.ió.di_c_QS____ _ �o. 000, 00 

360.000,00 

60.000,00 
Formação: 3 cursos de formação ní

vel 2 

6 cursos de capacitação 

nível 3 

9 edições de publicações 

de subsídios para a base

(3 edições por ano ) 

TOTAL PARCIAL A TRANSPORTAR 

150.000,00 

800.000,00: 

750.000,00 

6.968.720,00 

450.000,00 
e:. e 

2.400.000,00 

2.250.000,00 

20.906.160,00 



• 
• 

v. Vinq0.ns de l\rticuL:1r::�ío ei ::í -;e L �:.1cional. l\::Ci\L 

27 viagens a Brasília para reuni6es 

da CEP (CNBB) 

3 viagens a S. Paulo (Itaici) para 

Assembléia da CNBB 

9 viagens ao regional Norte 

9 viagens·ao regional Nordeste I 

9 viagens ao regional Nordeste II 

3 viagens ao regional Leste 

3 viagens ao regional Centro 

6 viagens ao regional Sul 

VI. Assessoria Especializada

3 assessorias para Assembléia 

Nacional. 

6 assessorias nara a Comissão 

Nacional. 

Eventual assessoria à Executiva 

Nacional. 

3 assessorias ao curso de formação 

110.000,00 

5.Ó00,00

100.000,00 

60.000,00 

70.000,00 

15.000,00 

15.000,00 

40.000,00 

20.000,00 

20.000,00 

10.000,00 

20.000,00 

____ ?_é:_����so��ª-�--�� -��:1'."�� .. -9� capacita _____ _

çao. 50.000,00 
-- --- --- -- -··- ---- --- - --------- --- - -- - --------------

3 assessorias ao Encontro de Agen- ·· 

tes. 
- - ----- -------- - ------- - ------- -----

3 assessorias ao Encontro de Libe-

rados. 

VII. Apoio aos Gr�pos de POs em

Fase de Formacão.

SUB TOTJ\L 

'I'MNSPl-:RCNCIA 

TOTAL 

DM 

uso 

20.000,00 

20.000,00 

100.000,00 

675.000,00 

6.698.720,00 

7.643.720,00 

277.428,86 

]52.377,64 

330.000,00 

15.000,00 

300.000,00 

180.0_00,00 

210.000,00 

45.000,00 

45.000,00 

120.000,00 

60.000,00 

60.000,00 

30.000,00 
- ... rt: • •

60.000,00 

300.000,00 .... ' 

60.000,00 

60.000,00 

300.000,00 

2.025.000,00 

20.906.160,00 

22.931.160,00 

832.286,58 

457.132,94 
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D PREÇO DE LIMA DEMISS�D 

Eu trouxe hà 23 anos atràs, a poeira e espinhos do alastrado e mandacarG 
no� péi� e a saudade da separ�çâo da familia e dos meus amigos de infancia, 
do'rneu sofrido Sert�o de Pernambuco. Quando criança brincàvamos de S�o Paulo 
e Rio de Janeiro� que para o nordestino essas cidades eram um paraisa. Quem 
encontrasse um lugar mais bonito no meio da caatinga� aquele seria para nós 
Rio de Janeiro ou S�o Paulo. Ent�o para cumprir quase que um ritual mágico, 
criado pela irresponsabilidade politica incentivando o êxodo do campo para a 
cidade. E o capital cruel encarnado o modelo de industrializaç�o do pais. 

Cheio de esperança em 1970 chegamos eu e minha grande companheira aqui em 
Volta Redanda. Em 1973 fiquei na Companhia Siderúrgica Nacional que para mim 
foi uma grande Vitória. 

Posso dizer que neses 20 anos de trabalho encontrei uma riqueza muito 
ÇJl�<='Ande que sâo ·v'OC:é�-; compc.'lnh2:�in;�=:, ele luLc.1,, Cons;tn.ti um Q_s\.iL:i:iTibniQ. 111c.u·avil.hos;c:; 
que é a Amizade de todos. 

O quanto foi boa essa caminhada: 
Quantas lutas; Quanto trabalho; Quantas alegrias, E angústias; Quantas re

fle>:bes; Quantas decisbes; E indecisbes; Quantas reunibes; Quantas brincadei
ras; Quantos planos e sonhos, vivemos juntos. 

Quero dizer muito obrigado, a cada um, pois com toda essa vivência do dia 
a dia com vocês, me tornei �ais gente. Quero pedir desculpas pelas minhas fa
lhas, principalmente por n�o ter abra�ado a cada um� na hora da saida pois a 
emoç�o era muito grande,, 

Desejo a vocês.muita fé, esperança 1 amor e uni�o. Porque isto é o que 
aproxima todas vocês de Deus, e da Vitória. 

Hà! ! ! Eu ia esquecendo de dizer, que durante esses 20 anos: 
N�o faltei nenhum dia de trabalho. N�o tive nenhuma advertência. Nâo tive 

dispen�a médica. Sempre fui bem avaliado. Fui eleito operário nota 10 do de
partamento. Fui eleito cipista por 3 vezes, reduzindo o número de acidentes 
quase a zera na àrea. Fui em 2Q lugar em eleiçôes para operário padrâo por 3 
vezes. Lutei para o departamento n�o fechar. 

Fizemos at� um livro sobre a importància do que produzimos, trilhos e per
fis e fomos vitoriosos. Durante a ,ninha trajetbria desses 20 anos desempenei 
trilhos num trabalho artesanal em quilómetros que dà para ir 3 vezes ·�o Rio 
de Janeiro à Pernambuco. Sempre trabalhei baseado na qualidade que hoje se 
chama de T.Q.C. O departamento està carente de profissionais. Desafio a dire
��o d""� empr·E�Si..=t. a p1·-ovat· e; c:ont.r·àrio de tudo quF2 ·f;,ilei aqui. "Minha falha" foi 
sempre acreditar naquilo que hoje a Empresa coloca como cren�a e politica no 
seu 2Q item da cartilha que diz: 

Ç'!..._fi�tc_. 1-1 um,::\ no __ t�.::i.t.t�:'.':�3,Ç:i,Ç,i_ � {2 é.<. e: h ê:'1 \/ i::-2 cJ e ·,;; L'. e i:? ·e; e.:·, C) " E a no�' se:\ ma i o t"' 1- i. q u E� ;:;: a ; D,,.-.. 
\/(·:? m Ci S I

r e S p E-) i ti.-:\ t·· s; Ui.é\ I \"\ c_jj. Vi. e! U 2\ l:i. cl i::1cl F2 -� •.• , .. f.;u. ;::;, . .F (: .. 'l- •. '.:�.f� U ;::.; __ ,,,., r'J. l CJ r E'·�; ,. 

E acreditar que a Empresa, crescerà e serà excelente como decorrência do 
crescimento de cada individuo_como Ser_Humano. 

Essa frase foi tirada ela cartilha intitulada Çrenças E Politica da Quali
dade c.s.r,L 

Este Item custou a minha demiss�o e de muitos companheiros. Por nào termos 
comprado às Açbes pelo grupo C.S.N. 

Eu saio de consciência tranquila, mas com os espinhos; n�o mais de alas
trados ou mandacarú do Sertâo, nos pés; e sim com os espinhos encravados: 

Da Injusti;a, Da Covardia, Da Gan�ncia, Da prepotência; pela falta de res
peito por t�dos aqueles, que n� mai�ria vieram de longe e dA suas vidas, para
f '"' ...,. ,:-:. .,.. d -:, r. t.. "! 1""' 1·1 Ll •. , -, 1 - .,, 17 ('" " ... " , .. .,. ·:i "j ·• ,. ·, 1· 1 -- ·- ... · • t . j ' 1 CI..:..,;... 1 e, � 11 -..J n ,,., • ,w, .. 1,::, 1:.·., ,.;;I. 1::.. .J .. ) I.:.� • j\l{:\ \ \. i:::: 1 e:.! 1 l t-..•ff1 \�p1..J Í Lln l ( ªª t� C E• PC\ s;�; <:�\ r·rno-:; p ê":I. --
ra outros a riqueza da experiência acumulada� deixando assim a empresa mais 
pobre a nivel profissional; tudo isso feito por aqueles que encarnaram, ontem 
e hoje este modelo de capital cruel, e a Politica irresponsável que n�� que
rem reconhecer, a importància, infinita do hcmem. Porque o trabalhador E a 
Imagem e Semelhanç:c:, dt-? D(,�us;, qur.i t.E-?rn o d.ir-1�·.itc:i (.'.2-u ...,_,,, I DÇ:1• 

E . . . 1 spero que a conviv�ncia cesses lonqos anos, sirva de evpm�lcJ 1� ==�1 1�;;1-i ·•• , • I'\ •• t- - '-• . ..;- �- l 1 \ .. \ ,,, (_ 

para cada companheiro que fica na empresa na luta pela sua dignidade.'�-\ ( dc:l 'l"\ J.,,--.,t·i··''l-c· t·1r·--...,1 l. . l · ,  l �e .J,, '"'· \.1, L., 0� . c\.l 1 ,/ I c\l.,.r., e:\ �;E:-:•1·-v1.,;;-o C:10 Cê\P'' \e� F"ar-a hoje t,-3.b-dt'\·'i'- C"'-T 
_ , d -t _, C •• <=::-- ir:::.- ::·-.. � � . !-·1. , _11 , _"i. ... ..,._ 

· . 

� . . ;. ...._ �_:_ ' • • · __ , _ · _ 

(. e . r.: í .. _ LJ 1 1 c.;l ·:::., 
1.. O m U n l. a u E. _, <.."\ ·�-· �=:.. ll "',, ,... .][ 1,-� ,[_p X�· l·-'1] \,/ f X) .� .. '•·, "u::-· ][) •0u .-_ ("_::: • ·=· E,:::- r:::-u .,..,\ ·�- , ,-�. A .. - ·· · · 1 --- " - 1 C- -�.,. U- _ k '- U-·- 1 li -.,1 G.,_,. --� 

b"'-,!i CJ lr-'11 E -� IE::--:: \,/ ú-:::'.!u l._ JC:) C.1; 
l'•"U ?�, -·ir- &-=�:: ... �·

i( r:::· E:: F� , ...... n A t-1 B LJ e C]I )
:::.:1: ,e) ::-.:::: -:7 :t. 
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DlARIO POPULAR

sio Paulo, quart::i.-feira, 8 de setembro de 1993

·Fo1os de Nthon Cardin 

Aparecida reúne 

60 mil operários 
APARECIDA - Aproximada

mente 60 mil operários de diversos 
Estados do Brasil toman1m conta da 
Basílica Nacional durante a 6• Roma
ria do Trabalhador, promovida pela 
Pastoral Operária. O movimento. que 
enfocou o tema Mãe. onde morar?, 
cobrando moradia para os carentes. 
contou este ano com a participação 
do Serviço Pastoral do Migrante. 
Num ato político - misturado a ma
nifestações de fé e com total apoio da 
Igreja-. trabalhadores. sindicalistas 
e partidos políticos lotaram o pátio 
do santuário com faixas, cartazes e 
panfletos pedindo justiça social. me
lhor distribuição de renda, reforma 
agrária, além do fim do desemprego, 
fome e violência. A missa do traba
lhador. rezada pelo presidente da 
Confederação dos Bispos do Brasil 
(CNBB), dom Luciano Mendes de Al
meida. contou com a presença de 
mais cinco bispos e 120 padres. 

Dom Luciano Mendes destacou 
que a cruz que a maioria dos operá
rios brasileiros carrega, obrigados a 

viver em favelas e cortiços. submeti
dos a salários indignos. faz com que 
fiquem expostos à violência. como na 
chacina que ocorreu em Vigário Geral 
(RJ) no dia 30, quando 21 trabalha
dores foram executados. "Vamos nos 
unir para vencer a violência. O traba
lhador não pode mais conviver com a 
injustiça social de um lado e a violêcia 
de outro", afirmou. Para o presidente 
da CNBB. somente a mobilização po
pular através da união de todos. como 
a Romaria dos Trabalhadores. \·ai 
permitir a reconstrução do P:.iis e o 
retorno da esperança aos operários. 

Na missa. que durou uma hora e 
meia. os religiosos abriram espaço pa
ra líderes sindicais. como a diretora 
do Sindicato das Empregadas Do
mésticas do Rio de Janeiro, Anazir 
Maria de Oliveira, de 60 anos, que 
destacou a discriminação às trabalha
dora", e a importância da união da 
categoria. Numa procissão interna. os 
manifestantes trouxeram objetos re
presentando as principais reivindica-

ções dos trabalhadores: casa, comida. 
trabalho e educação, que foram dei
xados no altar para a bênção de Nos
sa Senhora Aparecida. A 6, Romaria 
dos Trabalhadores foi encerrada com 
uma passeata que saiu do interior da 
Basílica. tendo à frente a imagem da 
santa, carregada pelos operários. e 
terminou no pátio do santuário. 

A 6• Romaria dos Trabalhadores 
reuniu operários dos Estados de São 
Paulo, Minas Gerais. Rio de Janeiro. 
Espírito Santo. Paranú e s�nta Cata
rina. que vieram em aproximadamen
te dois mil ônibus. Somente do Esta
do de São Paulo vieram 700 ônibus 
lotados. De acordo com o coordena
dor do e\·ento. Edson Alex Zitei, a 
participação de 60 mil pessoas aten
deu à expectativa dos organizadores. 
que estão articulando a romaria desde 
janeiro deste ano. "A idéia de unidade 
e a importância da mobilização do 
trabalhador são fundamentais para 
um milagre coletivo que estamos bus
cando para este País", afirmou. 
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São Paulo, quarta-feira, 8 de setembro de 1993 

Sindicalistas falam 
durante ato público 

A 6a Romaria dos Trabalhadores 
começou às 8h30min com ato público 
e cultural no pátio da basílica, onde 
líderes sindicais de diversas categorias 
fizeram pronunciamentos de protesto 
contra a desigualdade social e a ino
perância dos Governos estaduais e 
Federal, Elena Maria Rezende. líder 
do magistério no ABC, acusou o go
vernador Fleury de descaso às reivin
dicações dos professores, que estão 
em greve há 22 dias, 

No meio da multidão, uma placa 
retirada de uma fazenda do município 
de lperó, pelo vice-presidente do Sin
dicato dos Trabalhadores Rurais de 
Pilar do Sul, Pedro Paulino de Carva
lho, com os dizeres "É expressamente 
proibida a entrada de pessoas estra
nhas", denunciava o sofrimento das 
830 famílias de sem-terras que estão 
passando fome na fazenda Ipanema, 
de propriedade do Governo Federal: 

O coordenador do Serviço da Pas
toral do Migrante, José Roberval Tei
xeira, denunciou que a discriminação 
da classe está crescendo e favorecendo 
o trabalho escravo, "Existem pessoas
que trabalham em troca de um prato
de comida". afirmou Teixeira, acres
centando que os migrantes, que são as
maiores vítimas da crise. são aponta
dos pelos governantes como respon
sáveis por ela.
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D* L1-1ci2no fala cor1tra 
. l"' . o . 

a VIO� enc1a a rome11'0§
Presidente da CNBB 

reza missa em 
Aparedda para cerca de 

40 mil pessoas 

JÚLIO OTTOBONI 

A
PARECIDA - Caravanas da 
_69 Romaria do Trabalhador, 
provenientes de várias par

tes do País, estiveram ontem na Ba
sílica de Aparecida 

Paulo, Minas, Rio, Espí1ito Santo e 
Paraná, Estados onde a.� pa'itorais 
operárias nrganizantm n encontro. 
Da capital paulista chegaram 700 
ônibus. À5 8h30, duas horas antes 
da missa, mais de 20 mil peregrinos 
já escutavam discursos inflamados 
no pátio da igreja em meio a grupos 
de dança folclórica 

O coordenador da Campanha da 
Cidadania Contra a Fome e Miséria 
pela Vida, d. Mauro Moreli, criticou 

a indecisão do go
O movimento con
tou com a partici
pação do presiden
te da Confederação 
Nacional dos 13ispos 
do Brasil (CNBB), 
d, Luciano Mendes 
d e  Almeida,  que 
também celebrou a 
missa para os ro
meiros. Em seu ser-

CERCA DE 
verno federal em to
mar medidas efica
zes contra a fome. 
"A miséria se com
bate com decisão 
política", afinnou. O 
bispo também pe· 
diu urgência na re
forma agrária. 

120 PADRES 
PARTICIPAM 
DO CULTO 

O pátio externo 

mão o religioso chamou a atenção 
para o alto nível de violência e misé
ria dos brasileiros, sendo muito 
aplaudido. Cerca de 120 padres e 5 
bispos participaram do culto. A ro
maria reuniu, segundo sua coorde
nação, 40 mil pessoas. 

da Basílica assu
miu, no Dia da Independência, um 
colorido pouco comum, com faixas 
e·cartazes dando tons diferenciados 
ao encontro. Vinda do Rio a empre
gada doméstica Anazir Maria de 
Oliveira emocionou os presentes 
com o depoimento de sua militân
cia pelos direitos de sua categoria, 
apresentando as dificuldades de 
uma "mullwr, mãe, negra e pobre". 

Logo pela manhã, os ônibus co
meçaram a chegar ao pátio da igre
ja. A maio1ia proveniente de São 

Trabalhadores f azeni 
romaria até Aparecida 

Da Folha Vale 

Cerca de 67 mil pessoas visita
ram ontem a Basílica Nacional de 
Aparecida (, P), quando foi reali
Lada a 6� Romaria do� Trabalha
dore�. organizada pelas pastorai� 
oper:.íria d1.: cinco Estados. Segun
do a Centi·:.il ele l11f,·,rmações, cer
ca Je l 25 mil pc,,,,a� vi:-it<1ram a 
b�sílica nos quatro dias de fcriaJl) 
prolongado. 

A concentração começou rol' 
volta das 8h. Em seguida, foi 
realizado um ato cultural com 
;-,presentações de dança e música. 
Professores da rede estadual 

aproveitaram para realizar protes
to. Segundo o coordenador esta
dual da pastoral operária, Alex 
Vitei, 26. cerca de 45 mil traba
lha,dores participaram da romaria. 

As 10h30 foi· realizada uma 
missa que contou com a participa
ção do bispo dom Luciano Men
des de Almeida, presidente da 
CNBB (Conferência . 1acional dos 
Bispos do Brasil). 

Após o fim da missa, os traba
lhadore� fizeram uma caminhada 
Ull redor da igreja levando até o 
palco a imagem de Nossa Senhora 
de Aparecida. A romaria foi en
cerrada por volta das 13h. 
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A romaria doa trabalhadorea acontece anualmente e é promovida pela Pastoral Operérla 

Trabalhadores denunciam, 

protestam e rezam. 
Cido Pereira 

Uma já tradicional ro
maria, que acontece anu
almente no dia 7 de se
tembro, reuniu em 
Aparecida milhares de 
trabalhadores que refle
tiram junto à padroeira 
do Brasil sobre a questão 
da moradia e outros gra
ves problemas que afe
tama vidade todoopovo. 

Covocados pela Pas
toral Operária, trabalha
dores do Estado de São 
Paulo, Minas Gerais, Rio 
de Janeiro, Espírito San
to e Paraná, com faixas e 
cartazes, com orações e 
gritos de protesto, lem
braram os atentados con
tra a vida nos massacres 
em São Paulo, no Ama-

,,.'• 

zonas e no Rio de Janei
ro. Exprimiram ainda a 
sua preocupação e o seu 
sofrimento por causa da 
recessão, dos baixos sa
lários, do desemprego e 
da fome. Professores da 
rede estadual de ensino 
de São Paulo, em greve 
há longo tempo, também 
participaram da roma
ria. 

No show fora da 
basílica, onde se apre
sentaram vários conjun
tos regionais, dom 
Mauro Morelli, bispo de 
Duque de Caxias e pre
sidente do Conselho de 
Segurança Alimentar, 
sugeriu que os comitês 
da cidadania contra a 
fome "canalisem sua 
energia para obrigar pre-

feituras, Estados e Fe
deração a cumprir o de
ver constitucional que é 
garantir vida para o 
povo, escola, habitação, 
saúde, trabalho e lazer''. 

Na missa concelebrada 
por dom Luciano, seis 
bispos e 80 padres, os 
trabalhadores colocaram 
nas mãos da padroeira o 
futuro do Brasil. Duran
te o dia todo, um abaixo
assinado recolheu assi
naturas contra a revisão 
constitucional. A Igreja 
quer limites nesta revi
são. Quer também man
ter as conquistas conse
guidas pelos trabalhado
res. '' Revisar sim'', dis
se dom Luciano, ''mas 
com método e com par
ticipação popular''. 
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Nova Iguaçu, 30 de abril de 2004 

Apresentação para o dia 1 ° de maio 

• Apresentação do Grupo Fé e Compromisso;
* Flávio A B. de Souza

• Faremos uma Análise da Conjuntura e Veremos as transformações no Mundo do Trabalho;

Estamos vivendo uma grave crise no mundo do trabalho, mas é uma crise não da falta de trabalho, 
mas sim da de emprego. E para compreendermos essa crise e as transformações, é importante resgatar 
o processo evolutivo dos Modos de Produção.
Por Modos de Produção, entende-se as diferentes maneiras criada pelos homens de produzir e
distribuir os bens materiais entre os mesmos. O que determina um Modo de Produção é o tipo de
relação social que é predominante na sociedade, a forma como as forças produtivas são utilizadas e as
formas de distribuição dos bens produzidos.

• Dividimos em seis tipos os Modos de Produção: Tribal - Tributário - Escravista - Feudal - Capitalista
- Socialista.

• Vamos concentrar nossa análise no Modo Capitalista. Nesse processo, o dinheiro aplicado na
produção, voltava maior para as mãos dos burgueses. O dinheiro aplicado na produção para crescer é
chamado de capital, vem daí o nome ao sistema que nasceu com a morte do feudalismo.

• Fases: 1 ª Revolução Industrial - A máquina à Vapor. Indústrias, Trem, máquinas, etc.
• 2ª " Industrial - A indústria Elétrica. 
• Nesta fase por volta de 1789 acontece a famosa Revolução Francesa: Igualdade ( entre os possuidores

do capital) ; Liberdade ( de explorar os assalariados) ; e Fraternidade por interesse.
Mas por outro lado os(as) trabalhadores começavam a se organizar.
As mulheres em 08 de março de 1857;
Os homens em 1886, 29 anos depois surge o 1° de maio;
Em 1918 acontece a 1 ª guerra mundial. ( excesso de produção e falta de mercado);
Só em 1932 os trabalhadores Brasileiro conseguem uma jornada de 8 horas diárias.

• Em 1917 acontece a primeira experiência do Modo Socialista de Produção, e foi a Revolução na
União Soviética (sovietes - conselhos populares formados por operários, camponeses e soldados);
Tivemos também a Revolução Chinesa (1949) ; a Cubana (1959); Nicarágua (1979);

• Em 1942 acontece a segunda guerra mundial. Após a guerra avança no mundo Europeu o Estado de
Bem Estar Social.

• Surge no Mundo o confronto: Capitalismo - EUA x Socialismo URSS (1945 / 1979);

Golpes Militares na América Latina - Brasil 1964; 

• 1980 - Neoliberalismo ( estado fraco - mínimo) - Revolução Tecnológica ( casamento da Informação -
satélite, fibra ótica, etc. COM a questão da computação);

• 2000 - Revolução Biotecnológica: alimentos transgênicos, clonagens, etc.;

• Em 2001 a Pastoral Operária realiza o 1° Simpósio sobre O Futuro do Trabalho na Sociedade
Brasileira;

• Explicar o resultado junto com o pessoal.. ...

* Apresentar e recolher Pistas de Saída;

• Membro da Pastoral Operária Diocesana e do Grupo Fé e Compromisso de Nova Iguaçu.

Documento1 



Duque .de Caxias,21 de fevereiro de 1�86 

ÃS 

comissõ'es de Pastoral Operária 

Estamos enviando a vocês uma sugestão para a e ele' ,-� -

�rar a Missa do centenário de 19 de Maio(texto sujeito a modi 

ficação de acordo com a realidade de cada estado,região ou Di 

ocese. 

Este texto ê o fruto de longo trabalho e várias re 

uniões da equipe tirada na assembléia de setembro de 1985 da Pas 

toral Operária do Estado de São ?aulo. 

A Equipe de Formação da CPO Nacional reunida di�� 

19/20 de fevereiro avaliou o texto e sugeriu reproduzi-lo e en� 

caminha-lo aos regionais. 

Este texto deverá servir de base,e é claro adaptado 
. - . '-... . 

as condiçoes e realidades de cada regional. 

Qualquer sugestão ou mudança no texto favor enviar 

a :n·, a equipe de São Paulo aos cuidados de Pe Isao Yamamoto-Rua : 

Irmã Serafina 88 -Cep:13.100 -Campinas -SP 

NAC.PAST.OPERÁRIA 
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Missa do, trabalhador - 19 de Maio de 1986 

" ·Cem Anos de Morte e Ressurreição da Classe Operária" 

AVISO AOS ANIMAOORES:Materiais que devem ser providenciados 
1-Um cartaz em carto�ina dura ou fixa para procissão de en

trada .Bem ;legível -"CEM ANOS DE MORTE E RESSURREIÇÃO DA CLASSE O 

PERÁRIA.Deve ficar como visual de fundo,atrás do altar durante a 

missa. 

· 2-Uma cruz com 1,5 mt.de altura que pare de pé.t para a 

precisão de entrada.Deve ficar de pé ao lado do altar e na hora do

ofertório será coloca�0 o capacete na ponta de cima e a camiseta

da CUT num braço e no outro uma camiseta em sinal de martírio.

3�Um capacete de trabalhador. 
4--Duas camisetas,uma da CUT e oútra tingida como se fosse 

manchada de sangue. 
5-Um cartaz bem legítimo "CAPITALISMO ,200 ANOS DE EXPLO�

ÇÃO,VIOLENCIA E.MORTE AOS TRABALHADORES".Será erguido bem visível 
durante as leituras do Ato Penitencial,atras do altar. 

6-Algumas ferramentas de trabalho e um maço de flores pa_
ra cõlocar ao pé da cruz na procissão do ofertório. 

1-APRESENTAÇÃO DA CELEBRAÇÃO
COMEN. 
Irmãos,sejam todos bem vin�os a esta celebração 

Neste ano em que comemoramos o Centenário do 19 de Maio -

Dia do Trabalhador,ê-importante recordar,na presença do Senhor a 
História desta data. 

Em 1886,em Chicago,nos Estaqos Unidos,os trabalhadores f� 
zeram uma greve geral para reivindicar:jornada de oito Horas diá-- · ·· 

' 
, 

rias de trabalho;proteção ao trabal°Lo da mulher e do menor e exigir 
melhores condições de vida. Os patrões n:::o atenderam as rei vindic� 
ções e mandaram a polícia fortemente armada para reprimir o movi 
mente.Prenderam os lideres e alguns fqram ameaçados ã morte e ou 

;( -

tros � prisão perpétua.Três anos depois,os operários de varies paf
ses reunidos em Paris dedicaram a data dA 19 de Maio ã lembrança 

dos mártires operários e consagraram como um dia de luta da classe 
operária. 

Cem anos são �assados ,e hoje,reunidos ,queremos· celebrar 
junt�mente com a memória do �acrifício de Cristo que deu a vida p� 

la libertação do povo,a memória desses martires de Chicago que de 
ram a própria vida para mudar as condições desumanas de trabalho 
em que viviam. 

Mas a luta continua,no sacrifício dos trabalhadores,que 
no dia a dia dão a vida .. )r melhores condições de vida,na luta p�� 
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las 40 horas· semanais sem· redução de sa'? •ios ,pelo reajuste trimes 
tral_�p�l?_f�m das_horas extras,por liberd�de e _autonomia sindical�
pela reforma agrária,por um� constituinte iivrà- � democrática que 
apsegure leis que realmente defendam o direito do trabalhador,con 
tra o desemprego,contra o pagamento da dívida externa. 

-

Unidos na fé em Deus"que ouve os clamores do seu povo" e 
na alegria daqueles que oartilham da mesma esperança,yamos cele 
brar a nossa his��ria na certeza de que a graç a de Deus nos forta 
lec 1. na luta pela co_nstrução _çl� \l,ma , io.ciedade m�is justa e fràte� 
na.S6 assim estaremos realizando o plano do 'ki e c;nstruindo o 
Reino entre n6s. 

2-CANTO DE ENTRADA -(Sertão Seco ou Baião das Comunidades) 

' ' 

;r-,- " 1 

Procissão de Entrada :Os representantes das categorias profissi� 

nais fazem a entrada cqm a cruz� frente,a BÍblia ··c�m duas velas, 
uma de cada lado ,o cartaz grande em cart_olina ou faixas "CEM ANOS 
DE MORTE E RESSURREIÇÃO .DA CLASSE OPERÁRlA";sentarão atrás ou ao 
lado do altar.Em seguida os seminaristas e demais celebrantes. 

3-ACOLHIDA AO .CELEBRANTE 
DIR.(expontânea ) 

4-R-':""Q PENITENCIAL 

DIR: ''. 1· 
.•; 

Apresentamo..,,lhes Ó senhor,as. condições do nosso -pecado e 
_o pedido para reconciliar segundo a- justiça do seu rei.no·. 

LEITOR 1 ,. · i ··, -�e

A favela cresce através do migrante! t o trabalhador-,:do Caw 

po que foge da fome e da morte. 
Expulsos que fomos de nossas terras,seja pela forç a do di 

nheiro e da grilhagem,sej a pela violência das armas que já mataram 
milhares de no_sso-s companheiros nesse processo ,aqui estamos e so _ 
mos hoje favelados .... porque grandes empresas capitalistas implan_ 
tam-se na terra,em prejuízo do trabalhador do ca�po.Continuamos v� 
gando e em busca de um .lugar onde viver ., transformados em verdadei_ 
ros exercitas de maõ de obra de reserva e de baixo salários.Somos 
parte dos 12 milhões de b6ias frias,desempregados ou subempregados 
sem terra para plantar e sem casa. para morar. 

TODOS 
Pela nossa falta de solidariedade e apo_i,o. as lutas campon� 

sas para uma auté'ntica reforma Agrária,e pel_a nps� a desorganização 
na defesa da reforma urbana ,dos mutuários. : . _ - · 

CORAL 
Senhor tende piedade de nos. 

TODOS ··.:--

s���or tende piedade de �8s 
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LEITOR "2" 
No -;irasil,a luta operária é considerada caso de polícia 

ou de segurança Nacional. 
Os trabalhadores,quando lutam por melhores salários e 

condiç5es de.trabalho,são.reprimidos,demitidos e ati assassina 
dos,como foi o caso de nossos companheiros :Santo Dias da Silva, 
lider operário;MarC:1.rida Maria,JoãoCanuto,Raimundo,Natividade , 
líderes camponeses,todos da Pastoral;alem de tantos outros com 
panheiros nossos que nestes ultimas anos derramaram seu sangue 
pela causa dos :trabalhadores. Como Jesus ,João Batista, e os pr� 

- - 7.uw,4.f.J . .  

fetas;são os martires de hoje,mas ate �, vamos permitir tanta 

matança,tanta impunidade dos que semeiam o Ódio e a dor? 
TODOS 
Pe1� nossa incapacidade de conter tanta violência e fal 

t4 de solidariedade aos que sofrem ameaças e perseguições. 

CORAL 
Senhor tende piedade de nos 
TODO" 
--

Senhor tende piedade de nos 
LEJTOR /3 
O des"emp:rego tem sido uma das armas mais .fortes que 9s p� 

trões utilizam contra a organização da classe trabalhadora. 
Companheiros que se destacam na liderança,são demitidos , 

para desmobilizar o nosso movimento e venderem a imagem de que 
a greve só traz prejuízo para os trabalhadores que dela µ,rtici 
pam. 

TODOS 

Pela nossa falta de união dentro das fábrica para garantir 
a nossa esta�ilidade no emprego,e pela nossa falta de coragem na 
luta pela redução da jornada de trabalho. 

CORAL 
Senhor tende pie�ade de nos 
.... ODO-S 
Senhor tende piedade de nos 
LEITOR 4 
Pãra a mulher,a situação é ainda mais g�ave porque-exigem 

dela produção por salários rnenores,as v�zes em trabalhos que vi� 
lentam sua condição de mulher,muitas vezes marginalizadas e descri 
minadas ,_·como · um objeto de exploração é vítima de chantagem e ainda 
s�f�e ��di�crimihaç;o ati pelos pr6prios companheiros de trabalho. 

TODOS 
Perdão Senhor pelo machismo que cega a consciência de elas 

se e causa injustiça às· mulhere� 0perárias. 
CORAL 
Senhor tende piedade de nós 
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TODOS 

Senhor tende piedade de nos 
DIRIG. 

Deus pai todo poderoso.perdoe-nos os pecados e nos con 
duza à vida eterna.Amém 

CORAL 

Eu canto alegria Senhor de ser perdoado no amor 

TODOS 
Eu canto alegria Senhoe de ser perdoado no amor 

5-HINO DE í:.OUVOR
DIR. 

Na alegria de sermos perdoados vamos cantar louvores ao 
Senhor.(canto Louvado Seja) 
6-0RAÇÃO COLETA

DIR 

Oremos 
Senhor nosso Deus,que pelo trabalho de suas maos criou 

o universo e conduz a história para a plenitude da liberdade.
TODOS 

Celebremos a história do 1c de Maio,/o Centenário/da m� 
mória libertadora/ dá classe operária. 

Lembramos ô Pai,/milhares de companheir-os/mártirizados 
na luta contra 'a opressão/e a exploração do capital. 

Lembramos-lhe os milhões de inocentes/vitimados de mor 
te prematura/a cada ano/ pelo empobrecimento,/consequencia dire 
ta da lógica do capitalismo. 

Rogamo-lhe/pela nossa caminhada/e muito que nos resta ain 
da/para estabelecer/em nossa sociedade/o direito e a ju§tjça �o 
seu reino. 

DIR 
Isto lhe pedimos por meio de Jesus Cristo qu� vive na 

história do/seu povo e na unidade do Espírito Santo.Amem 

LITURGIA DA PALAVRA 
7-1ª LEITURA BÍBLICA -Livro do Apocalipse ll,15-18(A sétima trom

beta anuncia o Reino) 
COMENT: 
O livro do Apocalipse é tido como a carta do·, a.postolo 

João que estava na prisão, às. sete comur:Í dades ·Cristãs da Ásia. 
f o tempo mais terrível da perseguição aos cristãos pelos 

poderes políticos e econômicos. Os :que -res·istiam a dominação do I.!!! 
pério,eram passados ao fio·da espada qu devorados pelos leões nas 
arenas em grandes esf�t�culos pGblicos. 

João e as comunidades resistiam,com coragem e muita criati 
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vidade.Eles en,; :,�-itraram essa força no Cristo Ressusc;itado,que rei 
nará pelos séculos dos séculos;libertará os mártires,mas punirá 
exterminando os que corr ·:npem a terra. 

Que a mesma fé nos anime hoje a participar com coragem 
e criatividade na resistência a todas formas de dominação do ca 
pi tal. 

' 
•, 

LEITOR Leitura do livro do Apocalipse Cap.11,15-18 

O sétimo anjo t�cou a trambeta.Ouviram-se no céu gra� 
des vozes que diziam:"Chegou sobre o mundo o Reino de nosso Deus 
e de s·eu C�isto. Ele reinará p�los séculos dos séculos". 

E os vinte e quatro anciãos,sentados diante do trono de 
Deus,cairam com o rosto em terra e adoraram, � Deus dizendo: 

"_Nós te dam_os graças, Senhor Deus todo-poderoso, aquele que 
f � que era porque recuperaste o teu grande poder e entriste na 

posse do Reino.As nações se haviam enfurecido mas é chegada a tua 
ira,o tempo de serem julgados os mortos,de dar recompensa a teus 
servos,os profetas,aos santos e aqueles que temem seu nome,pequ� 
nos e grandes, e exterminar os que corrompem a terra. "Palavra Senhor� 

TODOS : Graças a Deus 
8-CANTO DE MEDITAÇÃO (CANÇÃO DE MARIA)
9-LEITURA DA MENSAGEM AOS TRABALHADORES

LEITOR 
Por ocasião da celebração do Centenário do 19 de Maio -

Dia de Luta;memória de libertação da classe trabalhadora,a Pasto 
ral Operária que atua crescentemente na evangelização do Lu·1do do 
Trabalho Urbano,não poderia deixar �e dirigir essa mensagem-Clamor 
pela justiça entre as classes sociais;manifestação de fé e espera� 
ça na ressurreição,triunfo de possibilidade de vida sobre as imp� 
sições da morte. 

Nesta memorável data,celebramos a dignidade humana do 
trabalhador,mas o fazemos com os olhos fitos na realidade vivida 

por milhões de irmãos que sofrem na car�e as chagas abertas pela 
im1i .dosa exploração capitalista.Irmãos que v�e� ;eus filhos mar 

.· l 

cados pelos tristes e inequívocos sinais de morte,provocados p�la 
marginalização,até na participação social essencial como direito 
de �studar,ter saúde,alimentação ou habitação decente. 

Denu:ri�iando que estas condições de morte são fr\•itos nao 
do acaso,mas lucros de planos minuciosamente arquitetados pela 
classe dominante-seja explorando o trabalho com �--aixos salários , 
ou repri�indo a sua organização com demissões de lideranças,vio 
lencia policial e tambem com tribunal subordinado pelo capital. 

No plano político fomos golpeados no que tínhamos de 
mais esperançosos;o decreto da refocma Agrária-que a Nova Republi 
ca aprovou.fazendo-a pior que o estatv h � da Terra de 1964.E a eme� 
d� Constitucional n9 26:que roubou a Nação a Assembléia Nacional 
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Constituin�e e.� entregou para o congresso ,até .. --12_ionico ,a tarefa 
de fazer a Constituição. 

Apesar qe tudo isto companheiros,coragem na caminhada 
A luta tem sido dura mas temos a nosso favor a crescente consci 
ência de que a cada golpe sofrido devemos resistir com novas for 
mas de organização. 

Já sabemos dizer não, y!.'UZanqo os. braços e paralizando a
produção. Quando nos ri-�ubam � Reforma Agrária o povo sem terra o
cupa latifundios,quandQ surruniam a assembléia Nacional Constitu

. . ' - . 

inte o povo responde nas vrnas demonstrando que há necessidade de 
fortalecer partidos 9ue verdadeiramente defendem os interesses do 
povo trabalhador. 

Esta grande .. luta. cont:i·nua e conv:idamos você para as pr� 
ximas batalhas: Campa_nha salarial e luta contra o FMI ;a r.eforma A 
grária e as eleiçoes em �ovembro. 

Vamos eleg.er gente nossa para gqvernar o Estado e comp� 
nheiros para o Congresso Constituinte.Nesta caminhada �emas o o 

' 
-

bjetivo-eliminar a dominação de classe,superar as causas das in 
justiças-Construir uma sociedade justa e fraterna.Sinal do Reino 
definirivo. 
10-ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO:(canto:Tua Palavra)

COM. 
No começo de sua vida Jesus vai para o meio de sua 

gente, ·::�aliléia, lugar de trabalhadores pobres ,povo op_r.�mido. Na ci_ 
dade de Nazaré anuncia o seu programa-o objetivo d.e sua mis.s-ão. 

Anunciar a boa notícia aos pobres: 
. 1 

.-Libertar os que sofrem opressão 
-Curar os doentes�aleijados e cegos

-

-Acabar com as injustiças e·desigualda�es,isto e,pr�
· mover a par_t.ilha da terra e dos bens-o. ano da graça do Senhor.

Os. pobres se alegraram,mas outros não creram,.só porque 
Jesus e�a um tr.abalhador,o filho do carpinteiro.E os mais incom� 
dados partira� para a violência,queriam mata-lo pli m�pmo. 

A mesma duvida,a mesma desconfiança de diz,er-Ele é um 
pobre! Ele é um trabalhador! Acontece conosco tambem,� nós desv� 
lorizamos os companheiros e companheiras na luta,seja na comunida 
de,no movimento popular,no Sindicato e mais ainda no partido Polf 
t.ico.

Vamos ouvir o evangelho e pedir a Cristo. que ;Liberte, 
tarnbem,a nossa cabeça da ideologia da classe que outro.,:�c:i levou 
Jesus a morte. 

DIR 

. J Senhor esteje conosco 
Proclamação do evangelho De Jesus Cristo segundo Lc. 
4.14-30 (ver citação na Bíblia) 
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11-HOMILIA

12-PROFISSÃO DE F�( cantando -Melodia:Ladainha de todos os Santos)

Senhor,tetide.piedade de n6s(bis) 

Jesus Cristo,tende piedade de n�os(bis) 

Senhor,tende piedade d--�·w·s �_:_s) 
Creio em Deus Pai,do povo que tem fê 

Creio em Jesus Cristo,operãrio de Nazarê. 

Rogai por nõs,rogai por nõs. 

Creio no espírito Santo Santificado 

Dã força a todo o povo que ê trabalhador 

Rogai por ....... . 

Aos anjos lã do cêu,pedimos todo dia 

Tambem ao metalurgico,o noss6 Santo Dias. 

Rogai por ........ . 

Posseiros:Josê Otacilio Cavalcante 

Domingos josé da Cruz e Bartolomeu Coelho 

Rogai por ....... .. 

Estudantes:Lauro e josê Ribamar 

Lembrai-nos Adelaide freira de Marabã 

Rogai por ......... . 

O nosso povo Tn 1.;r:i lembra Angelo Cretã 

Tambem ,,::rçal de Souza com mui ta emoçao 

Rogai por ....... . 

Lembrai-nos Frei Tito e tambem padre Miguel 

Que chegue a nossa vez,pedi a Deus do ceu 

:; · Rogai por nos .......... . 

Francisco josê da s�lva,que foi canvieira 

E a mêdica Ana Angelica,sdo todos companheiros 

Ro·ga i p0 r ............ . 

Margarida Alves e Sebastião 

Presidiram o sindicato e o nosso coraçao 

Rogai por .. . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

13-0RACÃO DOS FifIS

Senhor e Pai,nós lhe apresentamos· as nossas oraçoes e 

pedidos .. 

1-Senhor,nós lhe pedimos:anime-nos a.continuar acreditando na fo�

ça da união e continuar a nossa luta em busca de salários decen

tes e tambem melhores condições de trabalho e respeito à dignid�

de dos trabalhadores,rezemos ao Senhor.

TODOS : Atendei-nos Senhor 

2-Para que os operários se sintam sujeitos da libertação de sua r 

classe caminhem firmes na construção àe sindicatos e C�ntrais

Sindicais fortes e combatíveis. Rezemos 2c '.3e:1hor

...., ---



TODOS Atendei-nos Senhor 

e, 

3-Para que todos entendam que o exito da reivindicação de 40 Horas
semanais,do reajuste trimestral e do salario minímo real,bem como

a luta contra o pagamento da dívida externa e ainda,a garantia de
uma const::.tuiição que assegure os nos�os direitos.depende da partic2:_ 

pação ativa de todos.Rezemos ao.Sen11or. 
TODOS -Atendei-nos Senhor 

4-Para que os trabalhadores da cidaàe e todos nós como Igreja nos
comprometamos efetivamente no apoio à luta dos lavradores sem ter
ra pela Reforma Agrária.Rezemos ..... . 

TODOS -Atendei-nos Senhor 

5-Para que os jovens tenha asse�uradq o direito:ao trabalho digno

e que lhes sejam garantidos as condições dq seguran�a"e salários
compatível com as suas funções.Rezemos .. _.._._

TODO r. , Atendei-nos Senhor 

6 -Pedimos tambem que os ensinamentos d_esses cem anos de luta nos 
faça avançar como classe na organiza?ão social e política de
nossa sociedade ,eliminando '.3-SSim,abismo de injustiça e __ qrii=indo 

·� 
1 

• 

as condiçoes para a paz.Rezemos ...... . 
TODOS Atendei�nos Senhor 

DIR -Conclusão do celebramte 

LITURGIA EUCARISTICA 
14-Canto de ofertório (Canto"Ofertório do Povo)

\ \ 'i 

Din�mica da ·procisão:Durante o canto entra a procissão trazendo o

capacete para colocar na çruz ao lado do_,altar e em segu.ida· a'cami:_ 
seta da CUT e do martírio para a cruz. 
As ferram�.�as e outros símbolos e tambem as flores devem ser dep� 
sitadas ao pé da Cruz. 
Em seguida o material pa�a a missa,sendo a.agua e o vinho por ulti 
mo para o altar. 

.,, . .· 

15-ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
DIR -Recebe ó I·.ji�as oferendas do teu povo trabalhador. 

São sinais de luta pela justiça,sinais de mart�rio e ressurrei 
ção .Oferecemos nesta mesa,um século de nossa história na conquista 
d-a: te.r.ra para plantar ·ou· exigindo direi tos para trr1b;;il bar. 
·-· , , Terra .e trabalho quê produziram este· pão e este vinho que ag�
ra lhe apresentamos e pedimos, tornem-se ·por sua graça ,alimentos na
jornada de libertação de todos os trabalhadores.PNSJC.

J.'.:_j' 
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16 -ORAÇÃO EUCARISTTCA II 
Pref-acio de São José Operário 

17- CANTO DE COMUNHÃO (�.:,ssa Vista Clareou)
18-AÇÃO DE �RAÇAS

(Poesia do 19 de Maio ou canto próprio)
Todos os que marc·hais pelas ruas/ e deteis as máq1r· :ias e as fábri 
cas, 

Todos -desejosos de chegar à nossa festa/com as costas marcadas 
pelo trabalho,Saia 19 de Maio,o primeiro dos dias 

Recebe-lo-emos ,companheiros/com a V(;TZ. ·• entrecortacb. <le' canções.

Primavera, /tirai a tristeza/Eu sou operário 

este dia é meu.leu sou campones,este dia é meu. 
Todos,/estendimdos nas trinc����as/esperando a morte infinita. 
Todos/ os que num carro blindado/atiram contra seus irmãos,escutai

1

Hoje é 19 de Maio. 

Partamos ao encontro/do primeiro de nossos dias,ençalando as maos 

operárias/calai vossos morteiros.Silencio,metralhadoras/Eu sou e� 
pregada doméstica.Este dia -e meu.Eu estou desempregado,este dia é 
meu. 

Todos/ das casas/ das praças/ das ruas , entocados r,elo mundo infernal. 

Todos torturados de fome/da favela/ dos bairros/dos campos,sa� nes 
te 19 de Maio. 

Glória a gente fecunda/deàdobrai nova era/Verdes campos cantai/soai 
sirenes e apiTo�/Eu sou do ferro/este dia é meu/Eu sou da terra / 
este dia é meu.Viva o centenário de l' de Maio. 
19 -AVISOS. 
20-ORACÃO FINAL

DIR:Oremos. 

Nós lhe agradecemos Ó Pai,este encontro de irmãos onde celebra 
mos os cem anos de vida e memórias das lutas libertadoras da elas 
se operária. 

Agrad�cemos pela luz da sua palavra e os Sacramentos da sua gr� 
ça que nos alimenta na caminhada. 

Por N.S.J.C. na unidade do Espirito Santo.Amem. 

21-CANTO FINAL

(Para nao dizer que nao falei das flores) 
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E O I T O R A L 

NATAL_estã se aproximando! 

Mas o que representa NATAL para mim, para nós, para o nosso mun 
do de hoje? 

Parece que o homem tem uma capacidade tremenda de confundir as 
coisas, de mudar o sentido dos acontecimentos 

Vejam sõ: MESBLA, o maior Natal do Brasil! 
Meu Natal ê BRASTEL ! 
LOJAS AMERICANAS, o grande presente de Natal ! 
SHOPPING SHOW, CALOI, SENDAS, .•• que Natal ! 

Será que Jesus de Nazaré,o próprio Filho de Deus, nascido pobre, 
numa manjedoura, se fez homem e veio ao mundo para Calai vender 
mais bicicletas, ou as Sendas e as outras grandes lojas fazerem 
mais lucros com seus produtos sofisticados, enquanto os pobres' 
nem têm o suficiente para alimentar as crianças??? 

Ou ainda: Nesta época de Natal, o presente do governo, um 
PACOTl BONITO ! ... cheio de esperança para o povo 
poder se organizar com mais liberdade 

Você jâ pensou seriamente, 
Por qu� Jesus se fez Homem? 
Por que o TODO-PODEROSO se 
fez humilde e nasceu POBRE? 
Por quê não tinha vaga para 
Ele? 
ELE,a Luz do mundo 

a Esperança dos pobres 
o Sinal de um mundo novo.

COMO t QUE VAMOS PREPARAR 
A VINDA DE CRISTO EM NOSSO 
BRASIL DE 1982? 

·- .. ,,_,_ - __ ,_ 

\ 

__,,,. 

( 
/ 

,, -
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COMPANHEIRO, Este BOLETIM ê seu. Envie suas críticas, - ... sugestoes, noticias a ................. . 

COMISSÃO DE PASTORAL OPERARIA 
Rua Capitão Chaves, 60 
26.000 NOVA IGUAÇU - RJ. 

NATAL 

-

NASCIMENTO DE JESUS DE NAZARt. 

Neste boletim, vimos como o mundo 
e sobre tudo os poderosos do mundo 
ainda estão longe de entender o 
verdadeiro e profundo sentido de 

atal : dinheiro, riqueza, forças 

6 

-
rmadas, despejos; mis_eria' prisões, ... 

JESUS e \ z HOMEM: ,' 
e que Deus deve�ar o homem
muito mesmo para se identificar 
com ele ! .'<f'i� 
JESUS nasce POBRE, no meio dos 

JESUS ê SINAL DE UM MUNDO NOVO 
onde Deus está presente 
e onde o pecado desaparece 
a medida em que o homem 
encontra no outro homem 
UM IRMÃO. 

JESUS anuncia O REINO DE DEUS 
e acaba com a sabedoria humana: 
Felizes os pobres, os humildes, 
os que tem fome de justiça, 
felizes os que constroem A PAZ. 

t ESTA PAZ DE NATAL 

QUE LHES DESEJAMOS, COMPANHEIRO. 

., 
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NATAL PREPARAÇÃO DE UM MUNDO NOVO. 

Este mundo nnvo, anunciado por Jesus-Cristo, nâo vai cair do 
ceu, nao vai se realizar sem a nossa participação � 

Este mundo novo já está se preparando, jã está se realizando, 
aos poucos. Cada encontro do povo, cada reunião de jovens,de m� 
lheres, d.e opera-fios, -ou de qualqu_er. mo_vil)le_n,t,o,.P.<?JH11ar. iá é um 
passo que nos aproxima deste mundo novo. 

ANA MARIA, a esposa de SANTO DIAS,

veio nos lembrar a necessidade da 
perseverança na luta operária e na 
luta do povo. 

DOM MOACIR GRECl!í, presidente nacional 
da Pastoral d� Terra, vem no dia 13 de 
dezembro, ãs 9:00 horas da manhã, no 
Colégio das lrinãs de Nov.i [guaçu, falar 
sobre os problemas e a gtande luta• do 
povo p(•l;:i t<'rr;1. 

...--io-r,r·-...ç·......,..-.;··,-r 

.....::_� -- .,.......; .. 18 de dezembro, às 19:00 horas, em LOTE 
XV debate sobre desemprego. 

---· l

ffl

� _.. �- �-;:�--;

'"4 .-,;.,��-' - . . ::· f _"2).:::______ ' - -
L.: Ú'-' J-;:;zL'mllro, a� 9:00 horas, no Centro de Formaçao,Moqueta, 
preparação da Campanha da Fraternidade:EDUCAÇÃO E FRATERNIDADE. 

JESUS ANUNCIAVA AS BOAS NOTÍCIAS QUE VÊM DE DEUS 
ELE DIZIA: CHEGOU A HORA, E O REINO DE DEUS ESTA PERTO. 

.......... ,. ------·ª 

·-. . .1 . - . 

2 
NATAL : CEL�BRAÇÃO da PAZ.
Enquanto 91,2 milhões de Brasileiros estãota no mundo 1 milhão de dólares POR MINUTOMAS e de MATERIAL DE GUERRA!

passando fome,se gas
na fabricação de AR=

Mais de 120 milhões de cruzeiros POR MINUTO mentar a m�rt�, enquanto mais de meio bilhaoas consequenc1as graves da subalimentação no

se gastam para ali
de pessoas sofrem
mundo ' 

As forças armadas ja possuem
15 mil bombas ni1C'leares.
5 mil misseis intercontinentais140 submarinos nucleares
soo �ombar�eiros estrategicos,18 mil avices de combate
mi ll1Ões de canhões, tanq�es,
e armas_de todo tipo,
14 milhoes de HOMENS PRONTOS PARA

/ 

�-��:··-._ . ' / � / ,�{ i \'· ' '.__/, ,&.1,\ � -· " {-:;TER!! \'---- 'ÇI . I 

,-: 'r_ -�- -� N
. . � ' "� t \ 

/ ·"\ �& .\�>�p_-.-�...-� .... t ���---t
�' ·, . ' 

. . , . \ / ', 

�uando se sabe que, com 0 valor de 1 tanque, 5 20 sa las primárias de 30 alunospoderiam ser construidas!
O valor de l av1.·a-o
sônico equivale ã

super-

40.000 fnmircias e postos
de saúde. 

Com o valor de 1 navio deguerra se poderia eletrificar 13 cidades com um total de 9 milhões de moradores. 

Jesus veio para anunciar a PAZ,
a verdadeira Paz de De b d _us asea a na JUSTIÇA e no AMOR,e nao no medo dasforças armadas .. 
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NATAL Não tinha lugar para ELE ...

No di::i 12 de novembro, chegaram aqui em Nova Iguaçu, Antônio e

Isidoro, de RONDA ALTA. Duas testemunhas vivas do drama que 312

tamílias ainda estão vivendo hã mais de oito meses, ã beira da

estrada, na lncruzilhada Natalino !

Parece que no Rio Grande do Sul, não hã lugar para eles, ·não tem

nem um pedacinho de terra ! A situaçao se torna cada vez mais

preciria. Os colonos vivem em barracas de lona e çapim,e depois

da chuva, eles tirn que enfrentar o calor do verão. Ji morreram 

4 crianças por falta de assistincia medica ... Mas i fé em Deus

e grande e da a certeza da vitoria. 

..::__ __

Corno os colonos de Ronda Alta,milhares e milhares de famílias

do campo e da cidade nao tem um pedaço de terra para trabalhar

ou para morar. Mais de 260.000 famílias estão atingindas, em

916 areas conflitivas. 

Nào é sem razão que o Papa João Paulo II escreve, na sua Últi

ma EncÍclia: "Em certos paÍ·ses em via de desenvolvimento,hã mi

lhÕes de homens que se ve;m obrigados a cultiva-;

as terras dos outros e que são exploraàos pelos 

latifundiários, sem esperança de alguma vez che

gar a posse nem sequer de um pedaço minirno de

terra". 

PARA JtSUS TAMBEM, NÃO TINHA LUGAR 

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

4 

NATAL : ANONCIO DA VIDA PLENA. 

Hã dois anos, no dia 30 de outubro de 1979, morria assassinado 
,H·'1 rnlÍci.1, SANTO DIAS DA SILVA , na greve dos metalúrgicos 
c.,m São Paulo. 

ANA MARIA, sua esposa, nos visitou aqui na Baixada, no dia 8 de 
novembr?. �equena, humilde, mas forte e cheia de fé, ela conti
nua a �1s�ao de seu ma�i�o no meio do povo e dos operãrios:lutar 
pela d!g�1dade_do_o�:r�r10, denunciando as injustiças do siste
ma pol1t1co e Jud1c�ar1? e convidando os operirios a se unirem 
e Lrabalha:em pela J�s�1ça entre os homens. Ela se encontrou com 
mulheres, JOve�s e varias comunidades de nossa regi�o,e seu tes
tL'munho deu muita força a nosso pessoal. 

S(' por um laJo tem Ana �1.1ria 
e tantos outros que nà,J <l L'Sa 
nimam e acreditam na vida rTe 
na, por outro lado, podemos -
ver as forças que matam aos 
poucos os operários e o povo: 
ê> o desemprego e o medo de 
perder o emprego; é o cansaço 
de um ritmo acelerado de tra
balho; é o salário nue não dá· 

-
'I ' 

sao os acidentes de trabalho; 
os meninos que n�o podem nrais 
estudar e os velhinhos qu� ve�m 
a sua aposentadoria ameaçada! 
O Tribunal militar condena a 
1 anos e meio e 2 anos e meio 
LULA e seus companheiros ... 

:.. 

J�SUS SE FEZ HOMtM. 

POR CAUSA DA JUSTIÇA 

SOFREU, FOI PRESO, MORREU 

MAS RESSUSCITOU, PARA SEMPRE. 



UM POVO QUE FAZ HISTORIA ... 

e um povo que : 

* conhece e respeita sua prÕpria histõria

- c.o.e.exando

o 1r..ga.rúza.ndo

e. gu.aJLda.ndo .li e.u.6 doc.ume.ntoh h.lhtóJrÁ.C.oh

- 1t..e.c.o1r..da.ndc 6U-f...ivame.nte. hWl..h v,i,cilti..a.A

* aprende da sua histõria

- a.dmi:ti.ndo h e.U6 eM.Oh

- 1r..e.c.onhe.c.e.ndo he.u.6 a.c.e/Lt.oh

* age a partir de sua histõria

- c.orthec.e.ndo bem a. JteaLlda.de.

- p.'tO f �tt.:tndo O h eu. 6u.tu.Jto

E UM POVO QUE SE LIBERTA ... 

* • • * * 

IGREJA - POVO DE DEUS 

não í - e• pad,(.e. 

- Wnc1 múwlfiA.

- um e.o nh el.ho c.omu.nliÃJúo

- um c.on6e.t.ho pa.Mql.Üa1. ou Jteg.ional

- um .con6el.ho d.ioc.ua.rio

ma.h h,Ún: - ASSEMBLEIAS COMUNITÃRIAS

- ASSEMBL[IAS PAROQUAIS

- ASSEMBLEIAS REGIONAIS

-- ASSEMBLEIA DIOCESANA 



E O I . T O R I ,A .L • 

Este boletim quer informar você a respeito das lutas dos 
operários e do povo: as esperanças, as di ficu Idades e ri� 
cos da luta, as vitórias também. 

Vamos tentar entender cada vez melhor por que tem que 1� 
tar, por que tem que se unir, se organizar, participar e 
agir. 

Para 80 % da população do Brasil, a situação está pio -
rando cada dia: apesar das promessas do governo , o de -
semprego está aumentando, e enquanto o ministro do pla
nejamento Delfim Neto está brincando com milhões de dó 
lares para comprar navios sofisticados no exterior - que 
poderiam ser feitos aqui no Brasil : - , o povo está pa� 
sanda fome. Enquanto as transnacionais e os ricos rece -
bem ajuda e proteção para apoderar-se de milhões de hec
tares de terra, os pequenos proprietários e os pobres 
estão despejados e sao considerados invasores e trata -
dos de ladrões : 
Quando a classe social alta está negociando projetos.se 
chama de " planejamento ", mas quando a classe · pobre 
está planejando a sua sobrevivência, chama-se de "sub
versão", e merece a prisão e a tortura : 

Nós, cristãos, recebemos de Cristo a missão de constru
ir o Reino de Deus, de desmascarar as mentiras dos opres 
sares e de ser sinais de esperança para os pobres, si-
nais VISIVEIS, q.d. dinámicos, cheios de iniciativas, e 
acreditando que o mundo pode mudar com a participação de 
todos na luta pela libertação. 

BOLETIM DA PASTORAL OPERARIA DA DIOCESE DE NOVA IGUAÇU. 

Número de OUTUBRO de 1981 

COMISSÃO DA PASTORAL OPERARIA 
Rua Capitão Chaves, 60 
26.000 NOVA IGUAÇU ,RJ. 
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que está desempregado, porque isto é um 
direito da pessoa humana. É o princípio 
do uso comum dos bens que se destinam 
à todos. TODOS TEM DIREITO FUNDAMEN 
TAL A VIDA E A SUBSISTÊNCIA. 

Um ponto muito importante que o 
Papa toca na Encíclica é o pon
to que trata dos salários e 
das subvenções sociais. "A ju� 
tiça de um sistema sócio-eco
nômico, em qualquer hipótese, 
sempre será provada se remu
nera bem ou mal. Um sistema 
é iníquo se o modo de rem� 
nerar o trabalho também 
for iníquo. O justo salá
rio se torna em todos os 
casos a verificação concr� 

i 

ta da justiça no justo fun 
cionamento de qualquer sis
tema". É neste ponto que o 
Papa knclui o salário-família 
e a verdadeira promoção da m� 
lher. 

Certamente,o problema dos sin
dicatos é um dos que está mais 
perto de nossa realidade brasi
leira do momento. O Papa conside
ra os sindicatos como um elemento 

' 

INDISPENSAVEL da sociedade. Ele afirma mesmo que a história pr� 
va que os sindicatos são elementos indispensáveis da vida so
cial, especialmente nas modernas sociedades industrializadas. 
ílS SINDICATOS DEVEM SER AUTÔNOMOS, DEVEM SER LIVRES, como resul 
tado de uma solidariedade. Porque os trabalhadores se reúnem em 
sindicatos em primeiro lugar, não para a briga ou para a separa 
ção, mas com finalidade de união e solidariedade. Os trabalhado 
res devem ter o direito assegurado de poder PARTICIPAR DA GREVE 
sem ver cair sobre eles sanções penais pessoais. OS DIRIGENTES 
DE SINDICATOS NAD PODEM SER PRESOS POR CAUSA DE UMA GREVE! 

Companheiros, não basta saber que o Papa escreveu uma Encícli
ca, o importante é LER e REFLETIR sobre o conteúdo desta carta 
tãQ significativa para nós. 

- 11
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A ENCTCLICA DE JOÃO PAULO 11 SOBRE O TRABALHO HUMANO. 

Neste mundo onde o trabalho se tornou um peso e quase um casti 
go pela maioria dos homens, onde o trabalhador se tornou a 
"peça _menos respeitada " da máquina de produção, no sistema 
económico vigente, o Papa lembra o sentido, o valor e a digni 
dade do trabalho, na visão de Deus. Até hoje, a gente inter� 
pretava a lei do trabalho como " no suor do teu rosto comerás 
o teu pão" (Gen. 3,19). O pa�a insiste que, antes, há na Bí
blia, a boa nova do trqbalho. O homem deve dominar a terra ,
o homem é imagem e semelhança de Deus, por isso deve também
criar, fazer o seu papel, trabalhar para continuar a criação.
O próprio Cristo assumiu o trabalho humano, Ele próprio foi a
encarnação do evangelho do trabalho. O papa diz que a histó
ria do trabalho se confunde com a história do homem.

Quanto à EMPREGO, SALARI0 
que, no Brasil, até gente 
achava que era prematuro: 
O sistema só é legitimo na me
dida em que proporciona empre
go para os cidadões e salá
rio justo, no sentido de 
que os bens sejam real 
mente distribuidos e to 
dos participem dos bens. 
Os direitos humanos 
incluem o direito 
que a pessoa huma
na tem de ser pr� 
servada do de -
semprego. Se 
não houver 
empr1:,go pa-
ra todos.há 
então a abri 
gaçao,nao ap� 
nas a possi
bilidade.mas 
a obrigação 
de proporcio 
nar o salá-
rio para 

aqúilo 
Igreja, 

aquele que está desempregado. Há então OBRIGAÇA0 00 SISTEMA 
�nrrAL criar subvenções para proporcionar o sustento daquele 
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Se falou muito, durante o mês de outubro, de alim�ntação, de amp� 
ro às crianças, de custo de vida e de emprego. Você sabia que 

Nas grandes cidades, mais de 2,5 
milhões de crianças são abandona 
das. Só no Rio tem mais de-500.0O0 
Será que os pais querem abandonar 
os seus filhos na rua, ou será a 
estrutura económica e social do 
Brasil que não permite aos pais_� 
de dar condições normais de ali -
mentação e de educação aos filhos? 

91,2 milhões de Brasileiros pa� 
sam fome (76% da população) dos 
quais 24,6 milhões sofrem de fo 
me permanente. 
E não é por falta de produção de 
alimentos! O problema é a injusta 
distribuição de bens e a priori-· 
dade dada no Brasil a produtos 
que são exportados. 

11 milhões de Brasileiros.numa 
força-de trabalho-total de 44 
milhões, estão vivendo de SUB
emprego. E "novas derr1issões em 
massa voltarão a ocorrer este 
ano",afirma Vidigal, presidente 
dà FIESP. Os empresários dizem 
que continuam no fundo do poço 
e que não há alternativa para 
as empresas a não ser demitir ! 



QUAL DEVERIA SER O SALÃRIO MÍNIMO HOJE 7 

Há diversas leis e decretos 
que permitem o cálculo do 
"verdadeiro" salário míni
mo. A Constituição Federal 
diz que o salário mínimo de 
ve satisfazer as necessida 
des do trabalhador e de sua 
família. 

Se consideramos uma famí
lia pequena, casal e dois 
filhos, os gastos mensais 
com alimentação iam para 
mais de Cr$ 13.000 em 
agosto (hoje já seria mais! l 
Mas as despesas m8ns1i� je 
uma família não se restrin 

.�em a alimentação. 

- 4 -
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Há gastos com aluguél, trans
porte, vestuário, higiene,ed� 
caçao, ... 

Considerando que os gastos 
com alimentação representam 
48,1 % da despesa total de 
uma família, sua remuneração 
mínima, seu salário mínino de 
veria ser, em março de 81, de 
Cr$ 27.193,10 - vinte e sete 
mil, cento e noventa e três 
cruzeiros e dez centavos, ou 
4,7 vezes mais que o salário 
mínimo que estava vigorando 
em março deste ano. 

COMO REQUERER O SALÃRIO-DESEMPREGO. 

Se você está desempregado, pro -
cure junto ao seu Sindicatto melho 
,es infor"1ações sobre a AJUDA-DE� 
SEMPREGO , fixada pela Lei 4,923 
de 28-·,L-o:5 que no artigo 5 9 aut� 
riza ao Ministério do Trabalho uma 
assistência aos trabalhadores que 
tenham trabalhado em UMA mesma em
presa durante 120 dias diretos, nc 
valor u8 80 % sobre o salário mín_i_ 

�
\,_i� \mo regional vigente. Apenasº: DE: 1.tl8-

SEMPREGADOS POR JUSTA CAUSA nao tern o-�
direito a essa ajuda. 

A duração desse AJUDA-DESEMPREGO 
tem o prazo de 6 meses a partir da 
data do requerimento. 

Essa ajuda se estende para treina
mento e aperfeiçoamento de mão-de
obra, colocação de trabalhadores, 
cadastramento e orientação profissional e cursos financiados. 

Em São Bernardo e Diadema, os metalúrgicos, por meio de seu sin 
dicato, já solicitaram mais de mil pedidos desta Ajuda estabe:·: 
lecida em Lei. Diversos funcionários da Rede Associados de Rá
dio e Televisão (TUPY) foram beneficiados por essa lei que se· 
enquadra na solicitação que devem fazer todos os trabalhadores 
que estiverem ligados a empresas falidas ou em fase de falência 
parcial. 

Essa Ajuda é parte de contribuição sindical, correspondente a 
um dia de trabalho de todos os trabalhadores, anualmente. 

() 



DESEMPREGO ... ORGANIZAÇÃO ... REPRESSÃO ... 

Não passa um dia sem encontrar novos desempregados ou novos 
explorados : 

Depois do acordo com os trabalhadores. a RITURITA mandou 30 
operá�ios embora. a partir do 11 de setembro ••• 

Na RIO DORO, no dia 17 de setembro. os trabalhadores chega
ram à conclusão:parar a fábrica para falar com o patrão . 
porque desde o aia lu de maio até o dia 17 de setembro não 
receberam o pagamento completo. Recebiam vales de Cr$ 1 .DOO, -
ou de 500, 00 por mê-s e um vale para o supermercado. Mas a 
empresa nem pagava o supermercado. que suspendeu a entre�a 
de alimentos ... 

E quando o povo se orga
niza. so para poder so -
breviver e não morrer , 
vem a repressao: 

Aqui em Nova Iguaçu , 
estão ameaçados todos 
os dias, membros de CEBs. 
de movimentos populares, 
etc ... 
O marido da Maria-José 
foi baleado na perna e 
na cabeça. e não foi pa 
ra roubar, como também 
G "assalto" na casa de 
seu filho e sua nora 
Não roubaram nada : 

Queremos manifestar também a nossa solidariedade para com os 
posseiros e os padres presos em Belém e as famílias de Ronda 
Alta, e também todos os desconhecidos que não têm um lugarzi
nho nos jornais e meios de comunicação. mas que sofrem na 
carne por causa da libertação do povo oprimido. 

- 6 -

CONCLAT E UNIDADE SINDICAL. 

A CONCLAT deixou bem claro 
que existe no mivomento &i� 
dicdl aqueles que defendem 
um sindicato de base. comba 
tivo, e os que são por um 
sindicato de cúpula,distante 
da base, que não vai ao en
contro dos trabalhadores . 
que têm medo de convocar as 
sembléias regularmente, que 
não dão respostas aos probl� 
mas que os trabalhadores en
frentam nos locais de tra -
balho. A grande maioria dos 
trabalhadores presentes na 
CONCLAT rechaçaram o sindi
calismo de cúpula. quando de 
cidiram a favor da CUT, CEN-:

TRAL ÜNICA DE TRABALHADORES. 
formada pela base. 

---....

" A  CUT pela base ", gritavam os cinco mil delegados. Em seguida, 
foi para a votação uma comissão pró-CUT formada por 54 companhei
ros. Os sindicalistas auténticos e combativos propuseram que na co 
missão devia estar presentes dirigentes sindicais e companheiros de 
base. A posição cupulista que se reclama da Unidade Sindical, não 
concordou incluir companheiros da base. O plenário respondeu com 
mais de 80 % dos votos a favor de incluir companheiros da base ! 
Que tipo de Unidade Sindical queremos ? 
Nós queremos a Unidade forjada na luta, na ação. 
É na ação prátdca que podemos perceber quem está conosco, do nosso 
lado, ou do lado dos patrões. 

No calendário. tem o prazo até o dia 15 de novembro para que o go
verno responda às reivindicações. Haverá concentração em Brasília 
neste dia com caravanas organizadas pelos estados, para receber a 
�esposta do governo às reivindicações. apresentadas no dia 1 9 de 
o·utubro.

- 7



ENCONTROS - DIAS OE FORMAÇÃO - ENCONTROS - DIAS DE FORMAÇÃO. 

""'-. 
Nos dias 21 e 22 de novem
bro a Pastoral Operária or 
ganiza em Nosso Lar um en� 
contra de avaliação e de 
programação em função da 
situação atual dos tra -
balhadores. O ano 1982 
vai ser dificil e nao p-5: 
demos enfrentá-lo sem pr� 
paro sério ! 

Toda 2� feira,na paróquia 
de São �imau, em Lote xv, 
às 19,30 h. se reune o CD 
MITE CONTRA O OESEMPREGo-:
oara refletir sobre as 
�ausas do desempregro e 
�ncontrar soluções e pi� 
�as, coM d participação 
jo povo. í'Jão deixe de par 
ticipar ! 

-

GS pessoas participaram de uma semana de formação na paróquia 
de Nova Mesquita. Partindo da praocupação da falta de plane -
jamento familiar, os participantes, sob a orientação de mem
bros da Pastoral Operária, chegaram a ver com mais clareza , 
que a família está intimamente ligada aos problemas da sacie 
dade de hoje : salários de fome, falta de escolas, de hospi� 
tais, de saneamento básico, etc ... 
Tudo isso influi na vida familiar : O desemprego não é o pro
blema menos importante, ao contrário: 65 % dos participantes 
estavam sem emprego ! Constatou-se também o peleguismo da 
maioria dos sindicatos e uma necessidade de participação maior 
para mudar a situação. A dimensão política da fé confirmou o 
pessoal na convicção de um compromisso maior com o evangelho 
e a realidade humana. 

A história do povo de Deus foi, é e será sempre a história de 
um povo que luta pela libertação e pela vida total para todos, 
prometida pelo prÓrpio Filho de Deus, Jesus Cristo. 

- g -

O NEGRO E O DESEMPREGO. 

" O  desemprego não é novidade na família afro-brasileira." 

A questão do desemprego vem sendo discutida por toda a classe 
trabalhadora nos últimos tempos. Isso é muito importante, PºE. 
que os trabalhadores começam a entender melhor o tipo de eco
nomia do Brasil, o por que da dívida externa, o por que da r� 
cessão e o comportamento dos empresários. E quem paga é a elas 
se operária e trabalhadora ... e em primeiro lugar, nós, OS 
NEGROS! 

Desde 1888, quando os escravos passaram a representar preJUl -
zos para os fazendeiros do café e os senhores do engenho,o pre 
judicado em massa é o Negro. Mais de 6 milhões de trabalhado� 
res, chamados " escravos '', homens e mulheres, foram despedi -
rios na rua, sem casa, sem tra 
balho, sem terra para culti � 
var. Os tempos passaram e os 
�egros continuam à margem da 
sociedade : entre os emprega 
dos, o Negro está no SUBempr� 
go, e quando tem que demitir, 
é sempre o Negro o primeiro a 
ser mandado embora 

Precisa que toda a sociedade 
tenha consciência deste desa 
juste social e econômico, p� 
ra que toda a problemática do 
Negro venha a ser discutida. 

O desemprego não é uma novi 
dade na família afro-brasile� 
ra : 
É necessário lutar em comum, lutar pelo direito de viver e de 
;::iarticipar : 

NO DIA 20 DE NOVEMBRO 
DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA 

Vamos participar : 

Grupo de União e Consciência Negra 
Anexo a linha II da CNBB, setor missionário. 





LIQUIDANDO A DEMOCRACIA 

A OMC é formalmente uma instituição "multilateral" na qual as decisões 
são tomadas em conjunto por todos os membros. Mas todo o mundo 
sabe que nas negociações praticadas pela OMC os países membros não 
têm acesso igual e democrático às informações e tomadas de decisão. 
As regras do jogo são criadas e alteradas para legitimar os interesses 
e estratégias dos países ricos e mega-empresas. Sanções econômicas 
devastadoras são decretadas por tribunais privados. O "consenso" exigido 
para a consolidação dos acordos é definido em reuniões excludentes, 
através de ameaças e processos nada transparentes. Muito é arrancado 
com base no poder que os países desenvolvidos têm sobre as economias 
dos países mais vulneráveis. Um empréstimo do FMI, a renegociação de 
uma dívida, concessões para exportação: os mecanismos imperalistas da 
economia globalizada são as armas com que os poderosos conseguem 
cooptar e subordinar países como o Brasil aos acordos e suas injustiças. 

A SERVIÇO DA DESIGUALDADE 

A 5 ª Reunião Ministerial da organização 
que acontece de I O a 14 de setembro 

empresas transnacionais. No acordo, esses 
serviços e os direitos a que eles atendem 

... 

de 2J03, em Cancun, no México. 
Para manter seu poder e se defender das 

críticas, a OMC parte para o ataque, tentando 
incluir sob seu poder de regulamentação as 
áreas de serviços, investimentos, despesas 

passam a ser tratados como simples mercadorias 
a serem negociadas segundo as leis da 
concorrência de mercado. Em nome do livre 
comércio acordos da OMC querem promover 

e compras do setor público. Na reunião de 
Cancun, pretende-se avançar na renegociação 
do Acordo Geral sobre Comércio de Serviços 
{AGCS). que submete serviços sociais como 
saúde, educação, energia, correios, água e 
saneamento- aos interesses comerciais de 

a privatização de bens e serviços públicos. 
O custo social dessa privatização mais uma 
vez será pago pelas mulheres que serão 
responsabilizadas pela garantia das condições 
alimentícias, de saúde e educação de suas 
famílias, tendo que triplicar dentro e fora 
de casa seu trabalho já tão desvalorizado. 

-·



NEGOCIANDO DIREITOS 
Em Cancun também querem decidir a introdução de um acordo sobre investimentos 

na rodada de negociações. Este acordo segue o modelo adotado pelo Acordo de Livre 
Comércio da América do Norte, ALCAN, (o mesmo modelo proposto para a ALCA) que 
protege os interesses dos investidores estrangeiros contra qualquer possibilidade de 
que um governo prejudique seus lucros para garantir os direitos das pessoas. Caso 
um governo crie políticas que protejam o direito da população a um serviço como o 

abastecimento de água, prejudicando os negócios de uma empresa estrangeira, pode 
ser punido pela OMC por estar jogando contra a liberdade do capital e do comércio. 

No caminho de Cancun, para garantir entre os países o consenso necessário para seguir 

avançando, a OMC adota práticas cada vez mais obscuras e unilaterais de tomada de 

decisão, marginalizando as representações de países mais fracos para institucionalizar a 
vontade dos poderosos. 

GLOBALIZAÇÃO ARMADA 
A reunião da OMC ocorre num contexto de 

escalada da militarização do planeta e está 

profundamente ligada a ela. A OMC é a guerra, 

através de outros meios. As multinacionais 
beneficiadas pela organização são as mesmas 
que estão ganhando contratos milionários de 
reconstrução graças ao massacre promovido 

pelos EUA no lraque. No mundo da guerra 

e da desigualdade permanentes, é cada 

vez mais difícil sustentar a propaganda de 

que o livre comércio é o caminho para o 

desenvolvimento dos países pobres e a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas. 

A OMC e o credo do livre comércio 

internacional estão passando por um 
momento decisivo, quando os países 
membros se preparam para a reunião de 

Cancun. Enquanto a Organizaçãotenta 

avançar, às vezes sem sucesso, no 
cronograma da liberalização, crescem em 
toda parte as críticas à falta de democracia na 

instituição e ao modelo neoliberal que a criou. 
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MÉRCIO DOS TRILHOS 

SOMOS MULHERES E NÃO MERCADORIAS 

A larcha Mundial das Mulheres e a Rede 
Latino Americana de Mulheres Transformando a 
Economia são parte do movimento global que 

está convocando os povos do mundo todo a tirar 
a OMC dos trilhos. Em oito anos de existência 

essa instituição só serviu para promover pobreza 
e violência, institucionalizar a desigualdade e a 
mercantilização da vida, reafirmando a opressão 

das mulheres nos termos do livre comércio. 

As mulheres são 70% da população pobre 
do ml.indo, para quem o livre comércio não 

oferece solução nem oportunidades. Dizendo 
não a OMC e à tirania do livre comércio, que 

também quer se impor através da ALCA, estamos 
recusando um sistema econômico e social em 

EM ACÃO CONTRA A OMC 

que somos e seremos cada vez mais tratadas 
como mercadorias pelo fato de sermos 
mulheres. Lutamos contra um modelo que faz 
propaganda da subordinação das mulheres e
se apóia no silêncio, no machismo e no culto 

à família para difundir a aceitação de condições 

de trabalho cada vez piores, a privatização 
dos serviços e a liquidação dos direitos. 

Não aceitamos que nossos corpos sejam 

postos à serviço da concorrência capitalista 

pelas campanhas publicitárias. Não aceitamos 
que, para nossos governos, o interesse de uma 
empresa que lucra com a desinformação das 
mulheres deva valer mais do que a nossa luta 
histórica por autonomia e democracia. 

Em marcha pela igualdade entre mulheres e homens, em luta com movimentos 
sociais de todos os continentes, convocamos ao Fórum dos Povos por Alternativas 

à OMC, de 9 a 13 de setembro de 2003, em Cancun; e a realizarmos no mundo todo, 
duran:e os primeiros quinze dias de setembro, ações populares unitárias. massivas e 
coordenadas contra a globalização neoliberal e a guerra. 

Convocamos em especial as mulheres e homens em todo o Brasil a sair às ruas nos 

dias 09 (quarta-feira) e 13 (sábado) de setembro, exigindo trabalho digno e justiça 
social num país livre da OMC e da ALCA, 

- ' - ....... .,. �-... .r:- • ·� .,-.... • ,-�--·,- - , ... _.. � • ��.,,..,.,......- .  
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BASTA COM A TIRA.NIA DO tlURE'MERCADD E DA OMC ·--



INJUSTIÇA EM NOME DO LIURE COMÉRCIO 
A Organização Mundial do Comércio (OMC) foi criada em 1995 

para promover políticas de liberalização relativas a comércio e 

investimentos internacionais. A "liberalização do comércio" é 

uma estratégia central do neoliberalismo que os movimentos 

sociais do mundo inteiro estão combatendo desde a metade da 

década de 1990. Trata�se de abrir os mercados dos países do sul 
através de acordos comerciais para que possam ser explorados 

pelas corporações e investidores. Embora esses acordos sejam 
definidos como "comerciais", dizem respeito a muito mais do 

que a compra e venda de coisas - as decisões da OMC tem 
conseqüências diretas sobre a vida e os direitos das pessoas. 
O resultado desses acordos é a pobreza, a acelerada destruição 
do meio ambiente, a precarização da vida e do trabalho 

principalmente entre as mulheres. 

O MERCADO DA EXPLORAÇÃO 
Nenhuma instituição internacional, nem a 

ONU, nem FMI, nem Banco Mundial tem tan;:o 
poder quanto a OMC, a única que possui 
mecanismos legais para obrigar os membros 
a cumprir seus acordos. Na ordem de poder 
da globalização neoliberal, a função da OMC é

escrever uma declaração universal dos direitos 
do capital. Em nome da competição e do 
mercado, as regras da organização servem para 
controla a vida dos povos e seus governos, de 
modo que ninguém mais possa controlar o que 
fazem as grandes empresas multinacionais que 

sustentam o poder dos países imperialistas. 

E:."'. seus discursos, os defensores da OMC 
fê.:a:n de "liberdade", e "não discriminação": 
liberdade para a circulação e a multiplicação 
dos capitais às custas do trabalho de 
mulheres e homens dos países do Sul. não 

discriminação entre o que é o direito de uma 
comunidade a viver como deseja e o que é 
interesse mesquinho de uma multinacional 
em satisfazer seus investidores. O que a OMC 
chama de "Igualdade" é o que nós chamamos 

simplesmente de injustiça. 
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Nova Iguaçu, 30 de dezembro de 1986

ÀS REGIÕES PASTORAIS E COMUNll)AJ)ES. 

NÓs 9 trabalhadores ligados à 
Comissão Diocesana de Pastoral Operária, vimos inf'ormar os resul� 
tados da ultima reunião da Comissão Diocesana de Organização do 
Congresso de Trabalhadoresº 

Já se realizaram diversos congressos de base e, até o final/ 
de janeiro temos outros programados. 

Deveremos realizar até o fim de janeiro mais de vinte congres 
sos de base 9 e estamos partindo para a realização dos congressos/ 
regionais. Vivemos um. período de crise econômica e, como trabalh� 
dores, estamos sentindo na pele as consequencias disso; esta situ 
ação exige de nós um.a maior atenção e organização financeira para 
podermos garantir o Congresso. 

Acreditamos no nosso Congresso 9 por isso temos de sustentá-lo. 
Assim sendo 7 em nossa ultima reunião de organização decidimos, e� 
tre outras coisas, propor aos regionais e comunidades, illí.LA COLETA 
A NÍVEL DE DIOCESE, NO DIA 19 D:C J.b.JiSIRO :JE J..986. Esta será uma 
forma importante de adesão de tÔdas as comunidades ao encaminha
mento tirado na ASSEMBLÉIA DIOCESA.NA DE AVALIAÇÃO, de se promover 
um. Congresso de Trabalhadores na 6ioceseº 

Outro momento importante na preparação dos congressos regio
nais, será a realização 9 no dia 02/2/86 de um. Seminário de Capaci 
tação que contará com a participação de aproximadamente 92 pessoas, 
sendo 10 por região, cabendo a cada região escolher e garantir a 
participação destes 10 elementos. 

Os sete congressos regionais se realizarão em março, com um 
quorum mínimo de 20 trabalhadores, nas seguintes datas: 
02/3/86 
09/3/86 
16/3/86 
23/3/86 

Regiões IV e V 
Região VII 
Regiões I e II 
Regiões VI e III 

A data do Congresso Diocesano foi antecipada. para os dias 20 
e 21 de abrilo As comunidades deverão acolher os delegados para 
um. pernoite; esta é um.a fórmula de envolver as comunidades e bara 
tear os custos .. 

Na certeza de este Congresso contribuirá para o avanço das pri 
oridades de nossa diocese, nos despedimos · ---......___

Fraternalmente. 

Comissão Diocesana de Pastoral Operária. 

·-
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Nova Iguaçu, 14/06/2008. 

Assembléia Diocesana de Pastorais Sociais 

Sonia fez o resgate histórico das Pastorais Sociais na Diocese: 
- P-rocesso de o-rganização começou com os Fóruns das Pastorais Sociais e com as 

visitas as Paróquias realizadas pela Comissão Diocesana de Pastoral da Saúde que
somou com os Fóruns as demandas dos Grupos nas Paróquias: como os Vicentinos,
Pastora! da Criança, Pastora! da Saúde, Clube de Mães, etc ..

- Após encontros de vários Fóruns foi desencadeando um processo para a formação da 
Coordenação Diocesana de Pastorais, pois o fórun reunia mais de 30 siglas ligadas
as questões sociais e várias linhas de ação.

- Construção dos setores para a organização da coordenação.
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Pastorais Sociais com a representação de grupos de pastorais e movimentos nos
seguintes setores: saúde, criança e adolescentes, trabalho, assistência social, jovens,
..... , além de serem agresgados a pastoral da educação e pastoral de espiritualidade
da terra.

- A nova coordenação trabalhou para ajudar na constituição da organização das
Pastorais Sociais por regionais, conseguindo atingir pelo menos 06 dos 1 O regionais,
1evando assim a organização as bases; o fortalecimento interno da equipe para se
apropriar da importância das Pastorais Sociais e falar com menos difiduldade onde
chegasse; a valorização dos Vicentinos; o desafio de atender as demandas
apontadas. 

r 
- A Assembléia Diocesana de 2007 que reafirma no Plano Pastoral as Pastorais Sociais

como prioridade da Diocese.
- Entre conquistas e desafios a percepção de que a coordenação constituída por

setores já não dava conta de responder as demandas apontadas. E que se fosse por
representação regional com respaldo dos regionais e paróquias poderia atingir melhor
os desafios.

Padre Agostinho: 
- A coordenação manteve um diálogo permanente com respeito e avaliação aos

diferentes setores com espírito de atingir e orientar as bases numa mística de
participação como sujeitos do processo.
"leigos tem missão própria", documento Vaticano li - Galdium Et Spes - Alegria e
esperança - criou lideranças e ações permanentes.
Finanças - exercício de solidariedade, quanto o nosso povo é capaz de se conduzir,
foi o exempo da rifa das Pastorais Sociais que mobilizou toda a Diocese.
As Pastorais Sociais é exemplo de espiritualidade vivida no silêncio.
Não devemos tomar as ausências como omissão ou desprezo, o Reino se constrói
com fé e esperança

! 
justiça e solidariedade.

A segufr houve a memória de como está as Pastorais Sociais nos Regionais: 

• Região 1 - Ainda não conseguiram organizar uma coordenação regional de
Pastorais Sociais, já houve encontros com a presença de aproximadamente 30
pessoas, conseguiram realizar atividades coletivas como o Dia do Trabalhador e a
Celebração de Corpus Christi. Há a realidade da Catedral e Nossa Senhora de
Fátima e São Jorge duas Paróquia do grande Centrão com muita rotatividade, o
grande desafio é como organizara pastroal urbana sem esquecer as origen de 



quem vem do campo. Atuação do grupo Fé e Compromisso. 

• Região 11 - Aconteceu um primeiro encontro semana passada para começar a
articulação do regional, já tem uma outra data marcada que será dia 26/07 com a
inrtenção de e omeçar uma organização das Pastorais Sociais. Participaram da
Assembléia duas representantes da Paróquia Saõ Francisco de Assis que falaram
da reaiidade da Paróquia como o trabalho da ação social em conjunto com os 
Vicentinos, da Obra do Berço, Clube de Mães e Pastoral da Criança.

+ Regjão UJ - Não havia representantes das Pastorais Sociais embora tenha
participado do Encontro Ir Yolanda da Paróquia Nossa Senhora da Conceição em
Rosa dos Ventos, que está há pouco tempo na Paróquia e ainda não conhece a
realidade das Pastorais Sociais, mas ficou de levar as informações da Assembléia
para o Regional. E também estava Luiz da Comissão de Pastoral da Terra, que
f,:aln11 d,:ac f'nnn11ict,:ac n110 nc tr,:ah,:all,,:arlnrcc r1 1r,:aic f'nnccn11ir,:am f'nmn ,:a inccrf'an rl,:a 
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Educação no Campo nas Escolas nas áreas rurais e a reintegração das áreas
ruruaís no Município de Nova Iguaçu. Flávio também falou do bom trabalho que o
regional fez através do Grupo Fé e Compromisso do mapeamento da realidade da 
área onde as carências apontadas serviu de base para contruir uma proposta de 
Políticas Públicas entregue ao Prefeito da Cidade. Sendo hoje a área do município
que mis está recebendo investimentos sociais devido a tal diagnóstico. Quanto a
organizaçao regional das Pastorais Sociais no regional ainda é um processo, foram
feitas várias visitas ao regional, mas ainda não conseguiu articular uma
coordenação. Hoje haverá uma reunião das Pastorais Sociais.

+ Regional IV - Já conseguiram uma formar uma equipe regional e estão
caminhando, foi entregue um relatório em anexo.

+ Regional V e VI - Conseguiram formar uma equipe com os dos regionais a qual foi
rl:::arl:::a n nnmi:, rli:, Ri:,rli:, rl:::ac P:::actnr:::aic �nri:::aic Ir l=ilnmi:,n:::a ci:, ri:,1 ini:,m ::a r:::arl:::a rlnic
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meses na Paróquia Nossa Senhora da Conceição em Belford Roxo com a
intentação de trocar informações e formação. Como exemplo estao estudando a
Cartilha de Usuário do SUS - Portaria 675 onde aponta os direitos e deveres de 
cidadão usuários desse sistema. E também estão estudando a Cartilha das
Eleições. Tendo como proposta que os participantes do Regional multipliquem as 
informações nas Paróquias onde participam.

+ Regional VII - Ainda não conseguiu nenhuma organização regional das Pastorais
Sociais.

+ Regional VIII - Conseguiram eleger a coordenação regional em 2006, estiveram
meio desanimados. Reanimaram, organizaram a Caminhada do Trabalhador,
Padre Edmilson também está apoiando o Regional. Agora estão inseridos nos
Conselhos Mun1c1pa1s, cada Paróquia tem um representante no Conselho com a
sua "santa cara de pau". Perceberam também a importância da organização das
Pastorais Sociais nas Paróquias onde tem muitas frentes de trabalho mas as vezes
estao tSOladas. Assim afirmaram que a Igreja Católica não pode trabalhar isolada
precisa se unir nas ações para somar forças. O trabalho social é dificil por ser de
conflitos, falta trabalhadores na messe. Há uma grande dificuldade de inserção da
juventude nesse trabalho social.

• Reg1ão fX - Falaram que com a saída do Diácono Joao o Regional de Pastorais



Sociais ficou meio desarticulado, fizeram um encontro onde resolveram estruturar 
as Paróquias para depois articuiar o regionai. Padre Matheus faiou da reaiizaçao 
do 1 ° de Maio que foi organizado pelo regional, do curso de partipação política que 
estão organizando, do encontro com os possíveis candidatos a prefeito e da 
PastoraJ da T ercefra Idade como a atividade mais atuante como trabalho de saúde 
física no município. 

• Região X - Em 2005 fizeram uma pesquisa para formar o rosto das Pastoriasi
Sociais no Regional, e esta mesma pesquisa serviu de base para assumir o 6° 

Encontro de Fé e PoHtica em Mesquita. Perceberam que o prejudicou a
coordenação foi integrantes desta assumirem cargos no governo municipal. Há
muitas pessoas da Igreja participando nos Conselho e Conferências, falta agora
organizar uma ação conjunta para mostrar a cara como igreja. Fizeram uma Pré
Assembléia para definir o que vai ser discutido e qual gesto concreto. Definiram
que vão trabalhar com a Agenda 21, processo de formação para as eleições
municipais, realizar debate com candidatos a prefeito e um jornal sobre a
importância do voto, definiram como gesto concreto arrecadar materiai de iimpeza
para a Pastoral Carcerária, eleição da nova coordenação e reuniões intinerantes. E
tem copmo desafio a tomada de consciência de como é importante as Pastorais
Sociais funcionar na Paróquia.

O. Luciano
- Pastoral Social - Bom Partor ---+Fonte Jesus Cristo -

---+Reino de Deus 
- Gesto que faz o diferencial de outros grupos.
- Campanha da Fraternidade - tema social, ótima ocasião de vivenciar as

Pastorais Sociais.
- Gesto simples e diocesano - Novena de Natal x Leite Nestogeno - Como as

Pastorais Sociais se encaixa neste gesto.
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lsaias 

sujas.
- Tripé 1- Paiavra de Deus

2- Liturgia
2-Caridade e Solidariedade

- Pastoral Social mais missionária.
- Nova Coordenação - representatividade dos regionais.

o Passou a história do livro "O Equilibrista··) de Fernanda Lopes de Almeida. E a
experiência da Dciocese de Managua.

o Pastorais Sociais: coração x alma x mãos.
o A história do iivro mostra as armadilhas que o equilibrista tem que enfretar para

achar o seu caminho.
o Sugestões para as Paastroais Sociais:
o Análise de conjuntura centrada na vida e na força da comunidade - Catequese dos

Díscipulos de Emaús. A ressurreição ilumina a história.
o Orientar a açõ a partir da prática pedagógica e salvífica.
o Ser equilibrista é construir a nossa própria história.
o Quais são os nossos desafios? O que queremos com a Diocese, esses Regionais,

Paróquias, Comunidades. E o que podemos fazer?
o Fazer algo concreto que envolva toda a Comunidade.

-
-------------
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Após a fala de lsaias houve algumas questões que ficaram de ser amdurecidas nos 
encontros de Pastorais Sociais. Também foi proposto o nome para a nova coordenação 
de Pastorais Sociais com representatividade dos Regionais e o Regional que ainda não 
indicou representantes ficou referências para fazer contato com o Regional até que so 
ronrocont�ntoc coi�m ocr-nlhirfnc � 1 
,4 Yf-'.fV"-'V.f.fl.Q.f.fl."""'.,_, .,_,VJc;U.f.11 y.;,vvu uuv.,;,. -\ lht.J• () 
Região 1 - ainda não tem representantes �.uM ficou como referência. 
Região lt - ainda não tem representantes D. Maria Lima e Maria das Graças ficaram 
como referências. 
Regional Ili - ainda não tem representantes Ir Yolanda ficou como referência. 
Regiona IV - Jr. Regina e Lucimar. 
Regional V e VI - ainda não tem representantes Mareio ficou como referência. 
Regionai VU - ainda não tem nehuma articulação. 
Regional VIII - Rosimere e Adelaide 
Regional IX - ainda não tem representantes Valentian e lza ficaram como referências. 
Regional X -Ana e Carmem 

Esses representantes devem voltar ao Regional para compartilhar o que foi falado na 
Assembléia e a próxima reunião da equipe diocesana será dia 19 de julho as 9:00hs no 
Cenfor. É interessante a participação da antiga coordenação para fazer a transição para 
anova equipe. 
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A S S O C I A Ç Õ E S 

01. APAZ - Associação Pe. Augusto Zucco - FLORIANÓPOLIS
Pe. Sérgio Maykot
R. Zione Berckenbrock, s/n
Potecas
são José - se

02. ASPREDIT - Associação dos Presbíteros da Diocese de TUBARÃO
R. S.Antônio, 28 - e.Postal, 103
88.800 - Criciúma - se (Pe. Marcos Rech)

03. ASPREDILA - Associação dos Presbíteros da Diocese de LAGES
Pe. Luiz Gonzaga Azzi

R. Pero Vaz de Caminha, s/n - Guarujá
88.500 - Lages - se

04. Sociedade Assistencial e Cultural N.Sra. da Oliveira
Mons. Germino Pagno - Diocese de VACARIA
Casa Paroquial - Ibiaçá - RS

05. Fraterno Auxílio - PORTO ALEGRE
Mons. Severino Brunn
R. José do Patrocínio, 954
90.000 - Porto Alegre - RS

06. Fraternidade Sacerdotal - NOVO HAMBURGO
Pe. círio Schornrner
Paróquia Sagrada Família
Rincão - Novo Hamburgo - RS

07. Fraterno Auxílio Sacerdotal
Pe. Anacleto João Zaffari
Av. Lucas Dias, 680 - e.Postal, 230
99.100 - PASSO FUNDO - RS

08. Sociedade Cultural e Assistencial S.João Vianney
Pe. Joni Bonatto - CAXIAS DO SUL
Casa Paroquial
são Mar,cos - RS

09. Fraterno Auxílio Presbiteral de EREXIM
e.Postal 795 -
99.700 - Erexim - RS

10. APRES - SANTA CRUZ DO SUL
Pe. Paulo Stoffmann
98.800 - S.Cruz do Sul - RS

11. Fraterno Auxílio Sacerdotal
Pe. Marino Winck
Vera Cruz - SANTA CRUZ DO SUL

12. Associação dos Presbíteros da Diocese de SÃO MIGUEL PAULISTA
Pe. José Pietrobon Rotta
Paróquia s. Antônio - Vila Talarico
R. Pe. José Blasco, 115
03.534 - são Paulo - SP



13. APSDT - Associação dos Padres Seculares da Diocese de TOLEDO
Pe. Tobias Aloísio Hemmckmeier

14. 

15. 

Cúria Diocesana - Rua Marechal Rondon
85.950 - Toledo - PR

Associação dos Padres Diocesanos de UNIÃO DA VITÓRIA
Pe. Abel Zastawiny
Paróquia N. Sra. de Fátima
84.600 - União da Vitória - PR

rJ.A pi,� 
Associação dos Presbíterosr-cre NOVA IGUAÇÜ
Pe. Agostinho Pretto
Rua Marechal Floriano Peixoto, 2.262
26.210 - Nova Iguaçú - RJ

16. APDA - Associação dos Presbíteros da Diocese de APUCARANA
Pe. Antônio José Beffa
Paróquia da Santíssima Trindade
Rua Picapau
88.600 - ARAPONGAS - PR

17. Associação dos Presbíteros Monsenhor Frederico Chaves
Seminário Interdiocesano S. Antônio
Rua do Rancho, 130 - Centro
65.010 - são Luiz - MARANHÃO
(Pe. Xavier Gills de Mompou)

18. Associação Pe. Antônio Henrique
Pe. José Edvaldo Gomes
Rua da Aliança, 26
Apipucos
50.000 - RECIFE - PE

19. Irmandade são Pedro dos Clérigos
RECIFE - PE:

20. APAL - Associação dos Presbíteros da Diocese de LONDRINA

Pe. Joaquim Medeiros Neto
L0ndrina - PR

EM FORMAÇÃO 

21. JOAÇABA - se

22. CHAPECÓ - se

23. CAÇADOR - se

24. FOZ DO IGUAÇÜ

- Sul
- Sul
- Sul
- PR -

IV 

IV 

IV 

Sul III 

················ 

-- ·---·········· 

··················· 
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Ata da reunião da Pastoral Operária, realizada em Nova lguaçú, em 19/01/2002 

Iniciamos com wna leitura de Me 2, 13-17, seguida de uma reflexão sobre o texto. 
Em seguida, Cada Diocese expôs seus trabalhos de base ao longo de 2001 : 

- Em Nova lguaçú, as principais atividades foram a realização de uma semana de reflexões sobre o
dia internacional da mulher(fevereiro); o curso de fonnação políticapara as pastorais sociais, a
Romaria dos excluídos, a campanha sobre o Plebiscito da ALCA e os eventos ligados ao dia do
Trabalhador.
Padre Agostinho interveio e reclamou da nova organização da PO que, depois de refonnulada, se

"institucionalizou" demais, perdendo sua mJstica. Segundo o padre, acabaram a motivação e o
comprometimento que abundavam no início da Pastoral.
José Miguel concordou e destacou ainda a falta de articulação, até mesmo em escala diocesana.
Padre Agostinho atenta para o fato positivo de que há hoje em Nova lguaçú uma espécie de

comissão intervindo em todos os eventos, defendendo as causas da PO.
- Em Volta Redonda, os principais destaques em 2001 foram a "rearticulação" da PO, que voltou a
comemorar o dia do Trabalhador e outros eventos importantes para a nossa pastoral. Ressaltam o
fato de que a PO, em sua diocese, se atticula com as outras pastorais sociais (que são coordenadas
por um componente da PO), encabeçando as ações regionais.

Conceição destacou o trabalho fmtífero em relação ao 9 de novembrq(relembrando os mártires de 
Volta Redonda) que mobilizou inclusive membros de outras dioceses, sentindo muito pela 
"resistência" de todos aqueles que não participam dos ideais da PO (como o sindicato dos 
metalúrgicos, que é Patronal) ressaltando que , apesar de tudo, conseguiram mobilizar cerca de 
1 000 pessoas para seus eventos, segundo a mesma, graças a essa "articulação'' da PO em Volta 
Redonda. 
- No Rio de Janeiro, Paulão destaca o tamm1ho da Arquidiocese e afinna que o ponto positivo é que
mesmo com a censura a certos atos por parte de alguns membros mais "tradicionais" da lgr�ja a Po
resiste há 28 anos no Rio, dividida em 25 grupos de base.

A1gW1s grupos assumem muito mais essa mística da PO, enquanto outros parecem apenas 
participar do grupo, fugindo dessa mística da Pastoral, mas todos os eventos importantes da Po são 
vivenciados(o dia do trabalhador, o dia da mulher, o Grito dos Excluídos, etc ... ). 

Já que Dom Eug�nio assumia uma postura neutra em relação à PO, ficamos sujeitos aos párocos e 
suas opiniões particulares, nem sempre favoráveis às pastorais sociais. 

Paulão destao» ô apoio financeiro, conseguido por Fortunato, nosso coordenador, na Arquidiocese 
e diz que nossó dirigente espiritual é o Padre Manangão. 

Paulão ressaltou que não há wna repressão direta, mas uma certa resistência por pat1e de fiéis mais 
ligados à Renovação Carismática, por serem majs tradicionais. 
�o fim das exposições por Diocese, Pedrinho tomou a palavra aftnnando que , apesar das 

dificuldades, a PO prossegue mesmo nos estados mais "problemáticos". 
Ressalta ainda que a PO nacional está confeccionando uma catiilha onde traballrnrá com a 
dicoto�nia existente entre Trabalho de base e Grupo de base (que sem um verdadeiro trabalho de 
base vira simples corporativismo). 
Pedrinho '. ainda com a palavra, destaca a preocupação da PO nacional com a falta de real

comprometimento com as ações naciona!s afinnando que apesar dos trabalhos em seus grupos de 
base,, as ONG� acabam aparecendo mais que a PO e as Pastorais sociais nos eventos. Afin11a
!an1be1� q_ue d1ficuldad_e fin3:nceira não é desculpa para a não mobilização e fecha rintera.ndo a
11npo1tancia de uma maior articulação da PO em escala estadual. 
Padre Agostinho retoma a palavra e ressaJ�a as mudanças provocadas pela globalização no Mundo 

do trab_�ho, como o exemplo que a Argentma nos deu há pouco, onde awnentaram O desempreg 
consequentemente o desemprego Fech c1· d . < 0 e, 

é preciso que se adote 
. a izen o que para que ha.1a uma maior articulação estadual 

uma causa em comum, uma espécie de bandeira. 



/ 
Os seguintes questionamentos foram ?f·opostos: 

- Em relação à Romaria do Trabalhador, é preciso que haja um maior envolvimento das diversas do
estado do Rio. Qual a importância da Romaria para o estado? É preciso que a Romaria se tome ao
menos autônoma financeiramente, segundo Pedrinho.

É preciso que haja um maior esclarecimento aos participantes quanto aos propósitos da Romaria. 
Qual seria o tema desse ano? Como articular a PO do estado? 

Em seguida foram votadas as propostas e o grupo defendeu as seguintes prioridades para 2002: 

• Um encontro de fonnação em cada diocese dando um retorno em relação ao simpósio: quais
foram as saídas apontadas para a questão do desemprego?

• Ação em 9 de novembro, em Volta Redonda, com participação de todas as dioceses do estado,
adotando como fato de extrema importância para a memória da PO ;

• A organização da próxima Romaria do Trabalhador;
• Um grande encontro no final do ano para celebrar o resultado das ações práticas contra o

desemprego, principal problema do trabalhador hoje.

O grupo acertou novo encontro, visando manter a articulação estadual, �111 23/02, no Moquctá, a 
partir de 14 horas(após o fórum das pastorais sociais). 
Uma oração final e um café encetTaram o evento. 
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Bagulhar é Preciso
Uma legião-de famin ·:os disputa coµ1 urubus e ratos os restos de comida nos Iixões de PernambucoPAULO CÉSAR TEIXEIRA E JUCA 11ODRIGUES (FOTOS), DO RECIFE 

R 
ecife é conhecida em todo o mundo como a Veneza americana. NoCarnaval, atrai mais de 1,5 milhãode turistas ansiosos por conheceras delícias de um paraíso tropical. Mas apaisagem esconde um quadro de misériaalarmante. Os braços dos rios Capibaribe e Beberibe se enroscam como serpentesentre mocambos. Um menino maltrapilho que vive nas ruas do Recife é, nessemundo real, personagem de uma cena fora de foco, alheia a todo cartão-postal. Lau-

rinélio Lopes, 11 anos, é ágil como umfelino. Sob o vôo rasante do urllbu, elesobe a montanha de lixo com os pés descalços e alcança primeiro a carne-de-soljá em decomposição. Abre largo sorriso."Dá pra t,�pear a fome", diz, con a carneentalada na garganta. O urubu acaba deperder a carniça. 
É meio�dia no lixão de Muribeca, umaárea de 60 hectares, onde as prefeiturasdo Recife e de Jaboatão dos Guararapesdespejam diariamente 2,2 mil toneladas

------- -

ISTOÉ/1315-14/12/94



A fome do Recife 
é a fome de 

Zimbábue. Catar 
o lixo - ou

"bagulhar", na gíria 
local - é rotina 

de 300 mil 
indigentes da 

cidade. Na 
conc<;>rrência pelos 
restos dos lixões, 
encontram mais 

que outros 
trapeiros: uTem 
que ser rápido. 

E se o urubu ou a 
ratazana bobear, 

eu é que pego 
eles." Cacos de 
vidro e seringas 

descartáveis 
jogadas no lixo 
hospitalar, os 

perigos para quem 
briga por um 

pedaço de 
carne-de-sol já 

em decomposição 

tSTOE/1315-14/12/94 

de detritos. Além de competi1 e, •n uru
bus e ratazanas, Laurinélio concorre com 
mais 800 trapeiras, como são chamados 
os caladores de lixo, legião c.le famintos 
que briga com unhas e dentes pelo refu
go dos supermercados. A concorrência é 
acirrada. "Tem que ser rápido. E. se o 
urubu bobear. eu é que pego ele!" 

"Bagulhar" - na gíria cio trapeiro, ca
tar o lixo - é o ganha-pão de grande par
te dos 300 mil indigentes do RecifeJ Eles 
receben RS 40 por mês para separar pa
pel, garrafa, vidro e embalagens de plás
tico e alumínio, material depois repas
sado por intermediários 11s indústrias. Al
guns vivem em favelas perto dos lixões 

(Recife tem 670 mil favelados, 48% da 
população). Outros vêm da região metro
politana, tr.ocam de roupa no caminho e 
passam o dia bagulhando. E muitos já 
moram dentro do próprio lixo. Ali matam 
a fome. Os trapeiras catam pão, carne, mas
sa e leg1,Jmes. Às vezes aparece cavalo 
morto. "A gente abre e assa", conta um 
deles. Para saber se o alimento presta, 
observam a reação dos cachorros. "Quan
do o bicho não quer é porque tá ruim." 

- Meu amigo, filho de rico bota o pé no
chão e adoece no outro dia. Pobre é forte. 
Não lava a mão, não ferve comida e não 
fica doente, diz Daniel de Oliveira, 25. 

"O drama da pobreza e da miséria não 
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é mazela exclusiva do Nordeste", afirma 
o prefeito do Recife, Jarbas Vasconcelos.
Ele tem razão. Mas a capital pernambu
cana é considerada a quarta pior cidade
do mundo em qualidade de vida. A des
nutrição é uma porta aberta para doenças
infecciosas do aparelho respiratório e diar
réias, principais causas de óbitos em cri
anças de até um ano de idade. Em Per
nambuco, o índice de mortalidade infan
til é de 82,6 por mil nascimentos. Nos
lixões, sobe para 132 por mil.

Bagulhar é perigoso. Acidentes como 
cortar a mão ou o pé em caco de vidro 
são constantes. Não é hábito usar bota ou 
luva. Pior é pisar em agulha de seringa, 
resíduo do lixo hospitalar, como o meni
no Rogério Vieira do Nascimento, 7 anos. 
Dói, mas ele não grita. Arruma um velho 
kichute no lixo e continua bagulhando. 
Viver em perigo acostuma. O povo que 
mora no lixo tem lá seu orgulho e não 
quer arredar o pé. 

- A gente morava lá em cima. Tinha
até pé de fruta. Aí apareceu um dono e 
viemos pra dentro do lixo de uma vez. 
Aqui é ruim, mas tem canto que é pior -
diz Sílvia Maria dos Santos, 34 anos. 

Em Peixinhos, José Pereira da Silva, 
55 anos, montou uma barraca para ven
der cachaça, refrigerante e até ficha tele
fônica. Tem ainda uma mesa de sinuca 
com pé quebrado. Há quem se divirta com 
tecnologia moderna. Jemerson da Silva, 
19 anos, cata lixo ouvindo walk-man. 
"Isso não é nada. Já achei ferro de pas
sar, liquidificador e até batedeira no lixo." 

Na Zona da Mata, a fome cria celebri
dades. Em Timbaúba, a 100 km do Reci
fe, um casal ficou famoso por comer ra
tazanas e foi obrigado a abandonar o li
xão, hostilizado pela população local. 

- Disseram que a gente tinha sujado o
nome da cidade. O povo rico era bem 
capaz de passar o carro por cima da gen
te - diz Edileuza Félix, 24 anos. • 

,.
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Doença típica de 
áreas de refugiados 

de guerra, como 
Bósnia-Herzegovina 

e Malawai, a pelagra 
apareceu no agreste 

pernambucano. A 
falta de vitaminas do 

complexo B causa 
escamação da pele, 

diarréia e demência. 
Em Bezerros, a 120 
km do Recife, foram 

constatados 86 
casos. Lenildo José 

do Nascimento 
(à dir.), sofre do mal 

há 15 anos. "Tem 
vez que ele parece 
jacaré", diz a mãe 
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Coordenação dos Movimentos Sociais 

A Marcha Mundial das Mulheres, junto com MST. CUT, CMP, 

dentre outros, vem convocando plenárias dos movimentos 

sociais brasileiros para organizar uma pauta de lutas comuns. 

Além da Marcha, a única organização de mulheres que tem par

ticipado destas plenárias é a União Brasileira de Mulheres. 

A Coordenação dos Movimentos Sociais definiu três eixos de 

trabalho: soberania do país (luta contra Alca, OMC e transgêni

cos), resposta à agenda colocada pelo governo (reforma previ

denciária, tributária e trabalhista). afirmar nossa própria agenda 

que construa um projeto para o Brasil. Neste último eixo será 

lançada uma campanha por emprego, salário e renda. Temos 

apresentado neste espaço nossa proposta em relação ao 

Salário Mínimo, afirmando o direito das mulheres ao emprego. 

Nos preocupa o dado recente do IBGE de que 71 % dos 360 mil 

desempregados de maio são mulheres. Nos preocupa também 

propostas como a do Ministro da Educação de criar uma rend2 

mínima para mães de crianças pequenas como forma de se 

esquivar do direito à creche e que podem ter o efeito de retirar 

as mulheres da procura por emprego. 

As propostas de ação em debate são a realização de plenárias 
de militantes massivas e ações simultâneas nas cidades nos 

próximos meses. A secretaria desta articulação está provisoria

mente no MST. A região norte realiza plenárias em Belém no dia 

16 de agosto. Na região sudeste será em São Paulo em 23 de 

agosto. 

Somos mulheres, não mercadorias: 

organize na sua região manifestações contra a OMC 

Campanha de valorização do Salário 

Mínimo em andamento 

Seminários regionais e Marcha das Margaridas 

Definidas as ações internacionais da 

Marcha Mundial das Mulheres 
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Mulheres dizem não à tirania do livre 

comércio 

A Organização Mundial do Comércio (OMC) foi criada em 1995 para 
promover políticas de liberalização relativas ao comércio e investi
mentos internacionais. Tudo o que a OMC toca vira mercado, por 
isso ela é hoje um dos mais importantes pilares do capitalismo 
globalizado. 

A· 5ª Reunião Ministerial da Organização acontece de 1 O a 14 de 
setembro deste ano, em Cancun, México. Os movimentos sociais 
de todo o mundo se organizam para tirar a OMC dos trilhos e para 
que as negociações não avancem nesta reunião. De 9 a 13 de 
setembro serão realizadas mobilizações e debates de alternativas. 
Convidamos os comitês da Marcha Mundial das Mulheres nos esta
dos a organizarem atividades públicas no dia 9 de setembro e par
ticiparem com visibilidade das ações conjuntas no dia 13 de setem
bro - Dia das Marchas Globais contra a Globalização e a Guerra. 

Ações Internacionais da Marcha Mundial 

das Mulheres em 2005 

Em reunião realizada em julho, em Utrecht. Holanda, o Comitê 
Internacional da Marcha Mundial das Mulheres aprovou a proposta 
de trabalho para as suas ações internacionais. 

Carta das Mulheres para a Humanidade 
A Corrente Mundial da Carta das Mulheres para a Humanidade será 
lançada no dia 8 de março de 2005 e será concluída em 50 pontos 
focais. A iniciativa começará no Brasil. deslocando-se pelas 
Américas, Ásia e Oceania, o Oriente Médio, Europa África - termi
nando em 17 de outubro de 2005 em um país africano (a ser 
definido). A Carta será acompanhada por um mapa do mundo em 
tecido e cada país vai bordar sua localização nesse mapa indicando a 
jornada da_ Carta. Cada ponto focal terá três dias para organizar ini
ciativas com a Carta e então deve passá-la ao próximo país. 

Construção da Carta das Mulheres 

A construção da Carta Global das Mulheres para a Humanidade deve 
ser um processo que inclua a participação de todos os grupos da 
Marcha e seu conteúdo deve ser baseado nas 17 demandas mundi
ais. Também queremos reconhecer o trabalho anterior das feministas 
que nas últimas décadas escreveram material que é hoje válido para 
nos inspirar na construção da Carta. Por isso, estamos propondo um 
processo que tem três componentes: 
- Fazer uma pesquisa do material feminista e documentos significa

tivos para nossa visão e que possam ser usados na Carta (por exem
plo a Declaração dos Direitos da Mulher de Olympe de Gouges,
alguns documentos produzidos pela Marcha, etc) e também práticas
locais de implementação dos direitos das mulheres.
- Identificar algumas questões e debates que precisam ser feitos para
que possamos avançar na direção de algumas das nossas utopias.
- Dar espaço para as contribuições individuais e de grupos locais de

base na construção da Carta usando práticas de educação popular
e/ou formas criativas.

Para que a Carta seja construída foi criado um sub-grupo do Comitê 
Internacional e das coordenações nacionais da Marcha, que terá até 
dezembro de 2004 para finalizar o texto. 

Agenda 

- 8 de Março 2005: Lançamento da Carta, começo da Corrente
Mundial da Carta e diversas atividades de criação de retalhos para a
confecção da Colcha Global.
- 1° de Junho: Prazo para o envio dos retalhos.
- 17 de Outubro: 24 horas de solidariedade e ações globais contra a
pobreza e a violência contra as mulheres.
- 18 de Outubro: Início da viagem das 5 partes da Colcha Global por
diferentes países.
- Abril de 2006: VIº Encontro Internacional da Marcha.
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Reunião da coordenação nacional 

A reunião da coordenação brasileira da Marcha ocorrerá na véspera 
do Fórum Social Brasileiro, em Belo Horizonte. A proposta é iniciar 
no dia 4 de novembro e seguir até o dia 6 na hora do almoço. Na 
parte da tarde será realizada uma plenária de boas vindas para as 
mulheres que forem ao FSB. 

Participam da reunião representantes dos comitês estaduais e de 
organizações_ regionais e nacionais. Serão assegurados recursos 
para hospedagem e alimentação durante os dias da reunião, mas as 
representantes dos estados devem buscar recursos para pas
sagem. 

Fórum Social Brasileiro em Belo Horizonte

O Fórum Social Brasileiro (FSB) será realizado de 6 a 9 de novembro 
de 2003, em Belo Horizonte (MG). Assim como no Fórum Social 
Mundial, a Marcha Mundial das Mulheres continua articulando-se 
com os movimentos sociais e trabalhando por uma presença trans
versal das mulheres e da análise feminista nos debates. 

Os eixos do FSB serão o imperialismo; o Brasil que temos e o Brasil 
que queremos; e movimentos sociais. Entre as conferências já con
firmadas estão· Alca e OMC e dependência externa: estratégias 
econômicas de dominação; militarização na América Latina; supe
ração do neoliberalismo; direitos humanos, e ação global dos movi
mentos sociais. Também serão realizadas mesas de diálogo e con
trovérsia, seminários, painéis, oficinas e testemunhos, propostos e 
auto-gestionados pelos movimentos participantes. 

Marcha nas Américas 

A ação da Marcha Mundial das Mulheres nas Américas foi discuti
da em reunião realizada nos dias 14 e 15 de julho, no Peru, e as 
ativistas presentes deram encaminhamento à decisão de ter as 
ações contra a Alca como unificadoras das atividades da Marcha 
na região. Um primeiro evento será em Cuba, nos dias 24 e 25 de 
janeiro de 2004, quando também estará pautado o debate sobre 
as contribuições das americanas para a Carta das Mulheres para a 
Humanidade. 

14° Encontro Nacional Feminista 

O eixo das discussões do 14º Encontro Nacional Feminista, que se 
realizará em Porto Alegre (RS). de 13 a 16 de novembro de 2003, 
será "Feminismo: Um Projeto Político de Vida". O Encontro ocor
rerá no Hotel Plaza São Rafael e o valor das inscrições individuais 
é de R$ 100,00 (não inclui hospedagem e alimentação) e as 
inscrições para oficinas também custa R$ 100,00, bancas poderão 
ser inscritas por R$ 200,00. 

No dia 3 de junho foi inaugurada a sala de preparação do 14° 

Encontro, que funciona na Praça XV. nc 66 - si 401/, centro de Porto 
Alegre. Contatos podem ser feitos pelo endereço eletrônico: 
14enfeminista@uol.com.br ou com as companheiras Natália 
(51 )9113-8197 e Zadi (51 )9959-4735. 



Boletim da Marcha 

A secretaria executiva da Marcha Mundial das 
Mulheres no Brasil realizou reunião no dia 24 de 
j'unho, em São Paulo. Na pauta, a campanha do 
salário mínimo, Marcha das Margaridas, seminários 
regionais e movimentos sociais, entre outros. 

Campanha Salário Mínimo 

Os materiais da campanha pelo aumento do salário mínimo 
já estão disponíveis (revista, cartaz e adesivo). A revista 
aborda o mínimo que queremos e as virtudes do aumento; 
f'DUiheres e o mínimo; argumentação contra as resistências 
ao aumento; propostas e ações.; história geral do salário 
mínimo. Um folheto com os principais pontos da campa
nha está sendo elaborado. Os próximos passos serão os 
seminários regionais e a Marcha das Margaridas, além de 
construir uma proposta de ação simultânea para 17 de ou
tubro de 2003 e os passos da campanha tendo momentos 
importantes no 8 de março e no 1 ° de maio de 2004. 

Marcha das Margaridas 

A Marcha das Margaridas acontece dia 26 de agosto de 
2003, em Brasília, onde são esperadas 50 miL.trabalhadoras 
rurais. A coordenação da Marcha das Margaridas organizou 
um seminário sobre os eixos que são novidades na pauta 
do conjunto das trabalhadoras: o salário mínimo e a 
questão da água. O seminário aconteceu em Bíasí:;a, �e 25 
a 28 de maio. Agora acontecem seminários de desdobra
mento nos estados. 

Todas estaremos presentes na Marcha das Margaridas, 
com adereços e tambores para formar um bloco. Tainha e 
Chiquinha, as bonecas gigantes que estavam conosco na 

2 

.l 

passeata do Fórum Social Mundial, também 1rao. Elas 
serão o ponto de referência para nos encontrarmos. 

Seminário Sudeste - Belo Horizonte 

Estiveram presentes 43 mulheres representando capitais e 
cidades do interior dos quatro estados da região. Eram tra
balhadoras rurais, sindicalistas, militantes dos movimentos 
de moradia e feminista, associações de bairro, movimento 
negro e de juventude. Os debates centrais foram a troca de 
experiência das ações da Marcha nas diversas regiões; 
campanha do Salário Mínimo - discutir os argumentos, 
como trabalhar o tema em nossas áreas de atuação; orga
nizar a presença na Marcha das Margaridas, no Fórum 
Social Brasileiro e no 14° Encontro Nacional Feminista. Na 
discussão do Salário Mínimo as presentes decidiram apro
fundar o debate sobre alguns argumentos, como a relação 
entre o mínimo e a inflação_, emprego doméstico e for
talecimento da economia solidária. 

Gaúchas em movimento 

A Marcha no Rio Grande do Sul realizou, no dia 2 de agos
to, seminário estadual com cerca de 70 ativistas, represen
tando diversas regiões. O objetivo principal foi a organiza
ção da Marcha e a constituição do Comitê Estadual e coor
denação executiva. O Comitê tem representação de todas 
regiões, de movimentos de juventude, sindical, GBTL e 
racial. Como encaminhamentos. foi �fofinida atuação junto 
ao movimento social, construção de estratégias para ampli
ar a atuação da Marcha em âmbito regional e municipal. O 
Seminário da Marcha da região Sul será realizado noS-OJae-' 
19 e 20 de setembro, em Porto Alegre. 

,. 



!l/Cil p o 

�ecebi do Secretariado da Pastoral Operária uma carta convi

dando-me a contribuir com o núme�o 100 do BOLETIM INFO�MA

TIVO. 

Este convite me fez lembrar muitas coisas, Uma, que a PO não 

tinha dinheiro pra nada. Outra, que o BOLETIM número O nas

ceu sem ainda termos uma máquina de escrever. Enfim, me lem

bro que o número O foi feito em Campinas. Um número, em 

Sa .. to André, outros número em Parada de Lucas-Favela, .,onde 

eu trabalhava e tínhamos uma Off-Set. Outros números, no 

Jornal HOJE, em Nova Iguaçu e depois, em Caxias. 

Obrigada por me lembrar de tantas coisas. 

Obrigada pelo convite e quero voltar a ser assinante, e 

mando anexo, o endereço e a �mportância. 

Maria Carvalho de Menezes 



Po 

BOLETIM DA PASTO�AL OPE�A�IA 

Nº 100 

Convidado a contribuir com um depoime,1to para celebrar o 
ce11tésimo número do BOLETIM, o faço.' com muita alegria e 

r:,. e�ção por me sentyum dos membro� criadores do mesmo fP 

junto� grupo de trabalhadores � 
O Boletim nasceu da exigência ¼ie ��e base presen
tes nas di�ersas cidades do Brasil que reclamavam um 
instrumenLo periódico de intercâmbio de exp�ncias, dR__
• 

ttfl..a_ ,i_ �- � e,4::, � 
111formação e formação 1 � · oj e tum serviço, leva 

·�--:..--'-----.) � 
a todos .uma mensagem d� militância e vida operária P

__,..
Que 

este n��ero 100 ��l- � <s Pastorais Operárias 
do Brasil a se tor .. arem assina.,tc:s e propagandistas deste 

modesto, rico e persevera .. te instrumento de conscie.,c.1.zação 

e Evangelização -:)..;;-,,---;=.r-9=;,:::::o,,..c.�==! � � · 

Parabé .. s a todos que até hoje contribuíram e os vot-os de 

que o Boletim continue sempre vivo na caminhada da Pastoral 
� � /J Operária do Brasil 

Pe 



• 
São Paulo, 15 de agosto de 2003 

Queridas Amigas, 

Neste envelope seguem materiais de duas campanhas que estamos 

construindo: campanha pelo aumento do salário mínimo e para 

afirmar nossa recusa à tirania do livre comércio que tem um 

momento chave na reunião minist�rial da Organização Mundial do 

Comércio. 

Aproveitamos para enviar a edição impressa do boletim da Marcha 

que usualmente enviamos pelo correio eletrônico. Nesta edição 

trazemos uma primeira informação sobre as ações internacionais de 

2005 que continuaremos trabalhando nos próximos números. 

Tivemos um momento importante de nossa atuação como Marcha 

Mundial das Mulheres na Campanha contra a Alca em 2002. Em 

várias capitais realizamos feiras de informação que tiveram grande 

impacto. Nossa proposta é repeti-las no dia 09 de setembro como 

um dia nacional de protesto das mulheres contra a tirania do livre 

comércio. Neste dia estaremos trabalhando com peso a coleta de 

assinaturas no abaixo assinado que reivindica um plebiscito oficial 

sobre a Alca. 

Procure no comitê do seu estado ou na página eletrônica: 

www.jubileubrasil.org.br cópia do abaixo- assinado, que é preciso 

entregar até o dia 15 de setembro. 

Abraços, 

Ih-e i � rJ o �

Secretaria Executiva da Marcha Mundial das Mulheres no Brasil 
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1 * PrÕxima Reunião da COMISSÃO DIOCESANA ORGANIZADORA DO
1 

1 CONGRESSO serã no dia 24/11/85 de 08 ãs 12 horas na

1 Catedral de Nova Iguaçu.
1 

1 1 
-L--------------------------------------------------------------U

"VEUS NOS VEU OS BRAÇOS PARA O TRABALHO. 

O TRABALHO FECUNVA O SOLO E PROVUZ O PÃO, 

MAS ALGUNS HOMENS SOBRE A TERRA SE TORNARAM 

SENHORES; E MUITOS SOBRE ELA SE TORNARAM 

ESCRAVOS. 

RECONSTRUIR O TRABALHO LIVRE E CRIAVOR, 

EIS A LUTA VE TOVO UM POVO!!" 

COMISSÃO DIOCESANA DE PASTORAL OPERÁRIA 

RUA: Capitão Chaves, 60 - fundos 

NOVA IGUAÇU - Cep - 26000 

1 
1 COMISSÃO DIOCESANA DE PASTORAL OPERÃRIA DE NOVA IGUAÇU 

BOLETIM DO CONGRESSO DOS TRABALHADORES 

Novembro -1985-N9 2 

JA COMECOU! 
,, 

JA ENGRENOU! 

* O CONGRESSO dos TRABALHADORES da DIOCESE DE NOVA IGUAÇU

foi discutido e aprovado em Seis Regiões, embora 

algumas observações.

* A Comissão Organizadora já se reuniu:

foi no dia 12 de outubro, com 35 participantes.

* Sinal verde para começar ou reforçar os Grupos de

trabalhadores nas Comunidades ou Parõquias.

* Atê 31 de Dezembro irão acontecer os ENCONTROS DOS

TRABALHADORES nas Comunidades ou Paroquias.

com



'* o CONGRESSO de BASE será em 14 li C f lf D H H H r H t H 111 t 1t H 

1 

.. 

h no dia t I t t I t 1 1 t t t I t t t 1 1 1 t I t I t 11 1 1 t t t t t t as t t 11 1 1 • oras f 

�OMO C�Mf�Qij �A �A�t 1 

* Primeiro temos que olhar ao nosso redor e ver com quem

conv.ivemos e, a partir daí conversar sobre a nossa vida

(realidade):

.. comunidade, 

... bairro, 

- trabalh(),

M afetividade (namoro, família) etc,,,

*�importante que nestes bate-papos você sempre fê�a

perguntas e, no decorrer de8te, tente ir aprofundando

(perguntando) o porquê dessa situação e o que temos

que ir fazendo para s�yerâ�·la. A partir disso va:mos·

amarrar outros passos (bate-papos, reuniões, passeios

etc •• ,) e depois avaliar com o Grupo a que você estiver 

ligado. 

O��t.R���� : tntendemos que o CONGRtSSO deve �art1 r do 

amoiente em �ue vivemos, �ois assim �arantiremos 

a continuiaade, uma vez �ue sera fácil estar com 

o �essoa l com �u�m convivemos aiariaf�nte ae uma

forma· ·ou ae outra.

t�M� ��[�A�A� �� ��t��T��� �A� �OMij�I�Aílf� �� 

�A�íl�ijlA� 1 

· Definir e garantir as datas e locais em que haverá o

mNGRESSO, divulgar ahertamente na Comunidade,no bairro,

na familia, no trabalho etc, •.

· Preparar o Encontro (dicas)

a) �o �xlmo com J noras de dura�ão,

�) Anima�io �o inlcio ao fim (cantos).

e) Colocar os �rquês do CONGRES�O (oDjetivos),

d) Dlvidlr em Gru�os (se �ossfvel ror cate�orias),

e) levantar �uestões:

l � �uai�. os �rob 1 emas e a le�ri as �ue senti mos 1

,� ror quê �entimos �,stor 

J· �ue ctireHos e Oeveres temos1,.· ' . .... ' 

'i · �u� su�es tojs �oaemos aar �ara mel norar nom.s 

vi 1las 1 

f) rlen�rio �os �ru�os (ver mel�or forma),

�) �arcar outra Reuniio, com�rometer os �artlclpantes com

o tO�GRt��o Rf�I�NAl e toaos os ae1e�aaos.

�) r im�ortante tlrar l toordena�ores e Relatores �arai 

tncontro, �ois isso set'â o conteiiao cto r,o�G�mo 

REGIONAl; taílbim pe�ar o endere�o �a mo;a�a para 

futuros contatos. 

i) t1averâ um .�l��TM .ae H!ríl�MA��o na �ateara l ae Nova

I�ua�u todas as �uintas�feiras, oe 1� as 1� noras )



A serra se entristece 

Com as queimadas que ocorrem na serra e destroem anos de
trabalho devido a falta de manutençãó do (eflorestamento; 

Lixo que ainda é jogado na serra pelos próprios moradores das 
comunidades Sérgio SIiva e Campos Florido. ': 

A serra agradece 

( _: �-=/:)<�?;_� Ao apoio oferecido pelo Cbmércio local às atividades
· '.?--· �t�· realizadas pelo VERDEJAR: A Pioneira Bazar �

,,,) -�T�:, :_��,> Jograsi Materiais de Cont>trução 

- Informativo:

* Produzido o -1 º diagnóstico ambiental da Serra da Misericórdia pelt
geólogo Cláudio Martins; 
* Realizado Iº seminário do Grupo ecológico VERDEJAR em 26 janeiro
de 2.002 com10 apoio do CEPEL;
* Realizada Assembléia de Fundação dó VERDEJAll dia 02 de tnarço de
2. 002, onde compareceram representantes de instituições sociais de vários
bairros do Rio de Janeiro. Dehtre as 36 pessoas presentes, houve a adesão
de 26 sócios fundadores. 

� (2, Y !l�im do Grupo
VER/DEJA� 

y,ofução Amhí:entaL de?
Humanfsnw 

Serra da l-MÍSerwórdút rnr.aúra 
ano VI - nº 09 maiode2Q02 

APARU? 

A APARU(Área de Proteção Ambiental e Recuperação UrbaJ1a)da Serra 
da Misericórdia foi criada pelo decreto 1ei nº 19. 144 de 16 de novembro 
de 2.000. Abrartge de Bonsucesso a Rocha Miranda, envolvendo 26 
bairros. Veio finalmente proteger legalmente as áreas verdes que ainda 
restam e estão em reflorestbmento como também reorganizar esse trecho 
urbano entre os subúrbios da Central e da Leopoldina onde a Serra da. 
Misericórdia é a última área verde. 
Criado a partir de então um GT( Grupo de Trabalho) da Prefeitura, com 

* O VERDEJAR teve seu primeiro projeto "Horta Horto comunitários'\ técnicos de várias secretatías, como a de urbanismo, meio ambiente e 
aprovado pelo FlA(Fundação interamerfoana) / CIEDS(Centro Jntegrado de habitaç-ão, para a regulamentação da APARU junto à. sociedade civil 
Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável)_parao  FAlS(Fundo representada pelos grupos do movimento ambientalista da serra: 
de Apoio a Inicia?v�sSocio:econômicas). E está com inscrições aberta� VERDEJAR e Bicuda Ecológica, apoiados pot CEPEL(Centro de Estudos 
para o curso de tecmcas agncolas e de horto a ser realizado na vertente e Pesquisas da Leopoldina), CONSA(éonselho Comunítâtio de Saúde 
Engenho da Rainha - Serra da Misericórdia. Serão aceitas inscrições de Complexo do Alemão) e Os Verdes. Estes cinco grupos criaram a Carta 
jovens de I 6 até 23 anos que residam na comunidade Sérgio Silva; e estes da Serra da Misericórdia, assinada junto com os setores legislativo 
terão ajuda de custo mensal. Maiores infonnações através dos teiefones . judiciário e executivo, onde foram apresentadas 26 propostas d� 
abaixo e/ou na nia Sérgio Silva, nº 99 com Edso:0:--- ------·------Soeieclade civi-l-para-APARB;-eíneo--destas-pro�-foramassumidm 
*'--0�66---será realizado-mais um--event�omingo-Ecofógico?'.errr - - p_ela_&e_cretarüt_de_Meio Arnbiehte .como_ prioritárias. Dentre elas: 
cornemoração asemanadomeioambiente,comc&minhada, ginástica, plantio, Nomeação imediata de representantes da sociedade civil no grupo de 

teatro infantil, música e sopão natural, você não pode ficar fora desta!!! trab�h� criado pelo decreto nº I 9.51 O de 23 de janeiro de 2. 001; 

Textos. Equipe de comunicação VERDEJAR Editoração/Revisão: Ana Paula 
Contato: 2593-2570 (Edson) ou 9699-4731 {Ana) e-mail: vardejat@hotmail.com 

a cnaçao do Consef ho Gestor da APARU com àmpla participação da 
sociedade civil, instituição científica e moradores; e a implantação de 
um parque público e área de lazer na vertente Engenho da Rainha, rua 
Sérgio Silva. 



No ano àe 2.002 o GT da Prefeitura ainda não se reuniu pois o 
secretário de meio ambiente do ihício do ano não autorizou a renovação do 
contrato do GT. Estas propostas entre outras assumidas pelo secretário 
municipal de meio ambiente no dia 24/07/01, na entrega da Carta pelos 
cin.c_Q grypos.J!.in@JJão furam �wnpridas O campa de fütebol da yertentç 
Engenho da Rainha foi parcialmente recuperado pelo trabalho voluntário e 
esforço financeiro de membros das comunidades Sérgio Silva e Campos 
Floridos e do grupo VERDEJAR O reflorestamento nas vertentes Engenho 
da Raínha e Tomás Coelho ainda não foram reiniciados nessa gestão da 
secretaria municipal do meio ambiente. Há um ano e meio que a APARU 
fora decretada e nem a manutenção do capim é reahzada, estamos na segunda 
temporada de incêndios florestais sem nada ser feito. O incêndio de julho 
de 2.001 destruiu mais de 5. 000 niudas plantadas na gestão anterior no ano 
de 2.000. 

Nesta gestão foram derrtitidos engenheiros florestais do projeto 
Multirão Reflorestamento; o Fórum 21 da cidade do Rio de Jaheifo que é 
da Agenda 21 - documento assihado na ECO 92, pot mais de 60 pàíses -
foi enxugado, tendo sua verba diminuída e um dos acessores da secretaria 
do Fórum 21, criado por lei, foi demitido� O CONSEMAC (Conselho 
MtJnicipal de meio ambiente do Rio de Janeiro) só se reuniu uma vez nesta 
gestão. Tudo isto reflete na recuperação ambiental e na qualidade de vida 
de todos os bairros da APARU e em todo o município. Bairros como o 
Engenho da Rainha que após a proteção ambiental do grupo VERDEJAR e 
o decreto da APARU. veio ficar com aproximadamente um terço do seu
território, como área de proteção ambiental e todo o território de
Recuperação Urbana. Isso vem valorizar e muito o bairro valoriz.ando com

'

isto o preço dos imóveis. Mas o atraso e os incêndios no reflorestamento 
. 

'

atrapalham todo o ciclo de recuperação da mata. atlântica.
Poderíamos dizer que a mão do homem não seria necessátia para 

esta recuperação; se não houvessem as queimad� que queimam a terra, o 
capím,que é pioneiro na proteção da terra e logo dá lugar a mudas de árvores 
primárias que são protegidas pelo arranha gato ( vegetação que as protege 
da boca do gado). Viriam então as Balieiras, Maricás, Embaúbas e muitas 
outras árvores guerreiras que não dependem de sombra nem solo fértil 
para crescer. Estas sombream e adubam o solo criando a mata ciliar e semi 

bosques, ambiente próprio refrescar o solo e com as folhas caídas das 
pequenas árvores recuperar os miem organismos nutrientes perdidos 
pela agricultura e pela exposição ao sol, gerando condição para o 
crescimento de átvores nobres de mata atlântica; criando toda sua 
biçgj,y�rsidade.. qut ��lanetu:om axuaiocvariedadé.de fauna,,�_ 
e flora, belos animais e plantas rrtediclnais. 
O fogo vem cortar este ciclo matando além de vegetais, pequenos répteis 
e até 1agarlo, gambás, ninho de pássaros, borboletas, sapos que controlam 
os mosquitos e toda forma de vida que está em recuperação na serra da 
misericórdia� que foi desmatada e usada também pelo Engenho da Rainha 
Carlota Joaquina, para plantio de cana de açúcar e café, tendo esta região 
da freguesia de Inhaúm� sido a mais importante ha economia brasileira 
nos séculos XVII l é XIX, devido as exportáções de produtos agrícolas 
desta região pelo pórto do Rio de Janeiro, entãó capital do Brasil. 
O trecho da serra da Misericórdia entre as comunidades Sérgló Silva e 
Prechai, referente a 2 km2, vtrtehte Engenho da Rainhajjá estava com 
sua degradação final decretada, pois ia virando uma gtande favela Se não 
fosse a união de moradotes da região e a proteção ambiental e ocupação 
ecológlcado grupo VERDEJAR, quando inclusívealgun�dos moradores 
locais invadiam esta área verde. A luta judicial para detrubar o loteamehto 
irregular no mesmo local também ajudou a evitar que este trecho viràSse 
um inferho. 
Pois corrt. esta favela o valor dos imóveis seriam diminuídos e a qualidade 
de vida baixíssima corri. um formigueiro de gente maior ao da favelada 
Nova Brasília no Complexo do Alerrião. Pois no lado oposto da Nova 
Brasília, não tem população fixa, somente indústrias. Neste local 
aglutinaria a população de uma grande favelà corh a de mais de 1 O 
conjuntos habitacionais. O que tornaria este trecho da estrada Velha da 
Pavuna ainda mais violento e engarrafado de cartos e barracas, hum caos 
populacional. 

Parabéns Engenho da Rainha, tem um terço do seu território de área 
verde protegida por lei! Esta área verde além de ser aprazí ve) vem baixar 
a temperatura do bairro e melhorar a quaildade do ar e servir de lazer e 
contato com a natureza que ali via o estresse ao contrário do concreto 
que endurece o cotação do ser humano. 
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DATA: 01/07/88 ÔRGÂO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS-RJ. 

A 

'l . � 

p6s I traW pela reposi'6,, n6t Oi�• Athâtas fl• 
d· , � 1 OtMr dot comp111heiro& • por1a dll U
,·icu cmaes oomo; ""SINDICA TO FRACO" "'S6 -- ..... 

P*fll Uffll furada•. ""'Fwdsmo, OI dia por-.- • .,... 
; -·:!. Af wa:1a 00<•1aulnw OiMWrw OOffl &1gun1 ...... ....,. 

,s oxplic:Mdo GOffi 1aCta oelma qut eles ...-.-.na equiwocadol, 
r'-.., qua • ,.. dade , ovcra bem difffllftts; que agindo_,..._

·UQ bando o jop dot Patt&a, pcdm .. oonw1111a • pi
, Jil CM.Melo. Só ' ,-{vel COM Vffll minoria da � por 
tsUt � este PIPO para o noao bolltti111 • .._ 

CoffipanhelfOI, dunrat. 15 ano., o noao Sindicllo
mb da Diretoria oon,prornetidat c:om o .,.,.._ • • · 

htr&a, t.o1,.,._ um flndicato pmanwma ......._ 
ta, fMiixando • • um Sindicat.o • luta como foi dlldl 1 -
criaçlo. TiamWm durame 16 .- • opml_, (um""'° dl 
sindicalista combativol) que •mpnt .,.itoil OI Patr&i. .. 
d4lf..a da � elt8"9 lutaldo e denunc:iMdo OI .... 
p • • filCivUBI da ''nor.r ftepãl)fil• ... Hoje, 4epoia • lcMlol. 
..- w. de luta, este grupo • Sindie1llnaa (� lp
dos a CUT - CENTRAL ONICA DOS TRABALHADORES. 
apoiado pela cmgoria l!hllmiu o n,çlo do nouo S11-.JM.irm. 

Logo no inicio da nom a-tio, muita err,pnus (Forja, 
Cobrasc:om_ Qmobr61, Qprss, Eíumparia RMI • ) to
ram forçada, pela açato da ncwa Dirotoria • a mobUtaç;lo dos 
co�heiros, • dar oumentoe re;ia • significantes Mllalúf. 
� Ôltstal en.,,-. Isto dllixou oc Patt&s indol. a. Mm 
• jt -..m furiOIOI por wmos ganho eWçõea • ·c1o
e Sindicato (pois quwiam "*''*' u Oimoria de Condb
� que •mpre amaciou • tu1a ent,. P tra. • E�). 
"'10lwrern ae unit todos. Patrac,s, mo • Pf.lhl!IOt, pera nos
d-moraliur. E pwa isto •• procur•m dl todas III form11, jo
g&r 01 ! · icos da prod oa Úf\Jli00$ dl
Oiroçlo do ndicato criando a divido no •lo cb Cat.goria.
E como • i$107

19} N.'io pumitindo, atravói da Flrjam ( da ,eoanho-
cen,m uma dafa,agem l riaO que c:onquiltÚ'llmoa as 60% dl 
, poeição ou ptslo nwnos um fodico mal, próximo. 

2�l Autorizando 0'91,lmas Emprea1 iso mante (Qmt-
bra, H� e Cosigua} a adi tiwm um e mento peta que OI 
co�illtheiros Me1atC.rgicae nlo aderi .. m 6 ..- com 
o objetivo cS. · • o mc:,wme,nto. HojlJ .,_ co hriroc 
díum 11S1im '1"á .. nlo fizoffl06 grew • pn um • 
momo maior do que o Sndi�"- O que ates comp.,....._
ros asqUK1lm , que o Sindicato lllo •• tamWm. • que • ala
eon-vu.� este aumento, porquti al(istia o Estado de..-.

�, Descontando de uma 16 VH OI Nis dias de.,_. més 
or. domh� • o twledo. Em al911mas firma: c:onaeguifflOIS ,..
godar o parcelamc,flto doa dlas. �m outt• (como A,_.

&!>} Finaciando 
'-'PO•CWlhNo 
... '°' pl'b'Ges). 

B 

u 
cara l*I Cl'MI .a. tan t.utanta 

• cent• • 4Magoria • em bc, (cio 

Esta, CIOqJn • .. alp HU farw OI .... 
tra. ...,.,. • wam ,-. nos C*mOnhllr. pcdm ii.-to nSo 
• "°' intimidar, • 1 continua. .,_ ... ,_. nao h4 wt6-
ria.

n.1o qi.-riam que acont . A w . c:ompanhoi, ,a, a que 
• luta durante• g,ei,e do foi s6 ntra m P11.rca Mdf�.
� -. sim; 'COll'tlr'llt-t«���Mt--f'�t,-oA&I • o G·, 
quw rNnhlr • todo custo o arrocho 1-· lari•I para 
.., FMI os jvroa da dfvida que n6s nlo i,ieMM. 

bto . n podem entrar r..1 Joao doa P1. ; -.. 
Me» ,-tom,r nca.a unidd pcMI • nc unilo · 11. i, � 
• fvtunll 00ft uiltal, todos OI Nnot, que 1 lmoil
foram aonMl9uidol com muita luta, u.a .,....,.m derr.iwScts, 
� • em alguna , ad com · lhldom rt !roildos • 

1•aasineciol. O que es1' acont.ecando : nlo í no'-4<1 
Os P ,O. •mp,. usaram ..- m6todol pwa n I rem 

• explor� da drua trabalhadora.
Enfim. companheiros. • rn:peno eh •tuu e qu. 

ou.mos MI portais da ffbrica. f bom llmlbrw que: 
1�) O Sindicato n1o • o Pf*Sio. nem a Dilffllri:t !MI sim 

toda• c:atagoria díl 160 mil nwtalútglcos. Portan n,, d:a que 
pelo menoa m.tade (indu(do vool q d londo) r > ça, • 
pat1icipar da organiuçalo do NU Sindicato, da l'lbl4iat t 
das ttuni6el m ,,.. o nouo Sindtcato que nlo f fr co como 
atlo dizando, • tomati lnwnctwel e ot Patl&a nf;> vlo ter 
como negar• noaas ,aivindtcaç&il; • 

2!'l Quanto a "'ievar para uma tur.s.• 4 bollt · vw que a 
e,.w foi ap,onda em au.on'lblfia OOl'h 12. mil ..._.. rpcoa. E 
daro que nllc votaMoa • favot porque tamW• IOfflCt pe6el • 
t.mot os mamot problemas que ; POf'tlnto eatlH'ne» cer-
10I • consc:iontet de que fizemos o que tlnbaMDI q111 f� 
porque nlo deu a,no. Já xpficamoc: 

Ffnaflzendo. co� iro,. quer•moa "- que ffl.amOS 
com • conscilnda tnnquHa de que tt;do flumas • mos con
tinuar faundo para conquistar o 1 10r para a cau,aoria. & 
tamos certos da ROISII pnltk:a a da autentic:idâide dl not:sa luta, 
• que nlo vamos esmorecer pois • luta c:on1inual Outubro
wrnall· flex, St •m>), foram irredutlvt a, o qu. ·xou OI CIOfflPll-

nhlirw dllltill fitmilll .-wott.Jdot com toda razio. Polfm um • 
diJw contra� Patr6o1 e nio contra o Sinêêcato; COMPAREÇAM ÃS REUNUÕES DE ÁREA TODAS AS 1� 

4!» t)io;hftndo nono Sindtc. { dt Cuias). quando o OUtNTAS.F El.RAS 00 M6SI 

Mnlltto � eotic»C� hu c:ri*k>. • c:arco

Sndical ,.,. OI fflllffiOI pt"'1ol que.� tirou. .• VAMOS COMEÇAR JÃ A ORGANIZAR A COMPANHIA 

rwçãodo Sindi:•=to
:.
. ----�---------º-1:_o_ur_u_BR_o_. ____________ _



JIOR1'ES NA BAYEH 

Maia ta trabalhador r..orre devi
do a falta de segurança a que vi -
v subaietidos oe operárioa. aeta
lÚrgicos ou não; Oeste v!z foi o
companheiro .lose.de Anch1.�ta! aetj!
lÚrgico da COMECA - enp�1te1ra da 
8ayer(a.1ltinacional al ). que • 
juntamente com Flávio Fernando de 
Jesus(funcionério da Bayer), BOft:!. 
r grave acidente no di 16 de .i!:! 
nho. Na ocasião, realizav� UD tr.§ 
balho de monuta°'ião rn.m .valvula
da tubulação de acido sulfúrico a.l 
t ente concentrado(98%), quando .9. 
correu o vazamento que provocou ae 
queimaduras de 1•, 2• e J• grau&• 

O Flávio faleceu poucas horas
depois, maa o José de An«;h�eta !i
cou sofrendo ainda por varioa diae 
até que veio falecer també. ea vi.r. 
tude das gravissi ae queimaduras. 

As Empresas, querendo fugir da 
responsabilidade do_fato, tent� 
jogar a culpa do acidente e• ci a 
dos trabalhadores. alegando •fa 
lha• huatana. Ora companheiros! A -
gora é 18Uito f'cil culpar a quea / 
pu -ea • bvitm-, oão pode ae d ./fender. Haa nóa trabalhadores se 
bemos que são o& patrõea, com a
vista grossa do governo corrupto e

patr?nal que não fiacalize on re_!! 
ponaaveia por essa tragédia. pois 
não é à toa que o Braail é caapeão · 
flUndial de ncidentea de trabalho. 

CCl1PANHEIROS, é•preciso dar ta

beata neste situação, para·· que 
não tenhamos aaia aortas e 111Utila
çÕea •lamentar.Torna-se neceesí 
rio que oa trabalhadorea ae orga
niza. e ee unaa dentro daa fábri -
caa, que oa operárioa participee .§
tiv81118nt.e das CIPAS. denunciando 
toda e qualquer poasibilidade dei 
cidente. 

·vpoa ex ·_gir dg_ COMECA e COBRAS
gue pgg4� .,1ieriçuloaidgde to -
doa os funcio,'rips que trabalhea 
na Bayer, Surd esses Ülpreaaa 
ainda terão coragea de dizer que 
oa lacaia onde oa ruetalÚrgic019 te. 
que executar suas tarefas nm, aão 
áreaa de periculosidade? 

Se você for forçado a trabalhar 
811 locais inseguros, PROTESTE E Df. 
NUNCIE IMEDIATAMENTE AO SINDICATO! 
Não vaaoa aceitar que trabalhado -
res continuea 1110rrendo dentro da 
Beye� iwl:til'lacío � nao 
aó aata, -e també. envenena o me
io ienta. E ainda tente, junto 
cm•• Empreiteiras, esconder DBJ!

cidentea que lá acontscea. 

RECADO A PEIOZADA 

CIP10BRA5 
Conforme prev1n11110a os com�anhei

ros durante a greve de fevereiro, f;11 
palavra de patrão não se deve confi-
ar. 

Não só o diretor Jose, como oa en 
carregados Baiano, Pedro. Nival e O!! 
tos. comprometeram-a! dizendo qu! 
não iam demitir ninguea. Tudo foi 
mentira, pois alg�na dia� d!poia, c_g_

eça 8111 as deMÍssoea; pr1nc1palMente 
daquel s companheiros que mais se 
destacar dentro da empresa. 

ACORDA PEÃO! QUE OUTUBRO UEM AÍ! 
EH MENTIROSOS NÃO SE CONFIAI 

ALOX 

A ALOX continua negando o extra�o 
do FGTS aos seus funcionários. Sera 
que a fir111a está realmente deposi -
tendo regularmente as cotas do fundo? 

· Os trabalhadores desta firma de� 
vem se organizar e exigir os seus d.!. 
reitos. Quere1110s talf'lbéa saber po r 

que a chefe do D.P. discri•ina ates
tados médicos. Alguns ela aceita, asa 
outros n-o. TCM MUTRETA AÍ! 

FESTIVAi.. O[ AUHE TOS 
� �.;;�---;;;;�s está sendo i11poata ao povo. So'•ea os preços to

dos os dias, só não sobe• os nossossalários. 
Os patrões, o governo e seus re -presentantes do CEN,RÃO na consti tuiinte, querem explorar o trabalhador até a Últiaa gota de sangue!

Vamos noa organizar e exigir en -
quanto eeta1110s vivos, os nossos di -
reitoal 

,J 
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Um tesouro ainda-. . esc.on.dido 

E
m muitas regiões do Bra
sil, junho é de longe o mês 
mais significativo em ter
mos de religiosidade po

pular. No nordeste, por exemplo, 
fala-se do mês de São João. É a 
época do milho verde, de grande 
"fartura" e de intensas festivida
des. Às vezes o "inverno" é bom, 
chove com abundância; outras ve
zes ele é fraco, as chuvas são es
cassas, persiste o flagelo da seca. 
De todo o jeito, em maior ou me
nor grau, os santos populares são 
sempre festejados. A festa pode 
durar um mês inteiro, como no 
agreste e sertão da Parafüa e de 
Pernambuco. 

Claro que tudo isso está forte
mente associado ao calendário 
agrícola. Entretanto, quando es
tes agricultores e suas famílias dei
xam o campo e se deslocam para a 
zona urbana, carregam em pro
fundidade essas raízes culturais e 
religiosas. Mesmo em cidades 
como São Paulo, Rio de Janeiro e 
outras capitais, esta memória his
tórico-cultural é sempre resgatada 
pelos trabalhadores urbanos. Ope
rários da indústria ou da constru
ção civil, empregados dos serviços 
em geral, ambulantes, empregadas 
domésticas, desempregados ou 
subempregados - todos trazem no 
coração e na alma o santo ou santa 
de sua devoção. Mas é junho o tem
po forte dessas manifestações reli
giosas. Nos dias 12, 23 e 28 desse 

mês, respectivamente véspera do 
Santo Antônio, São João e São Pedro, 
numerosas fogueiras se acendem e 
se espalham não só pelos povoados 
rurais, mas também pelas periferi
as e favelas da zona urbana. 

Antônio, o santo da pregação ca
lorosa e defensor do pão aos po
bres; João, o batista que anuncia e 
prepara os caminhos do Senhor; 
Pedro, o apóstolo destemido e for
te, mas como cada um de nós - os 
três têm presença marcante na vida, 
nas lutas e no imaginário popular. 
Constituem uma referência primor
dial na fé dos trabalhadores do cam
po e da cidade. Daí que muitos 

empregados solicitam suas férias 
no mês de junho, por vezes perden
do até o posto, para celebrar o São 
João na terra natal. 

Hoje mais do que nunca, são co-
nhecidas as dificuldades pela so

brevivência. A crise se aprofunda 
e penaliza os setores mais empo
brecidos da população. Os "ex
cluídos" já se contam aos milhões. 
No campo e na cidade, cresce a 
miséria e cresce, ao mesmo tem
po, um imenso clamor pela vida. 
Equilibrando-se na corda bamba 
dessa sobrevivência cada vez 
mais difícil, os trabalhadores e 
trabalhadoras "se pegam" com 
Deus, com a Virgem Maria e com 
os santos populares. Esta fé, his
toricamente enraizada no cotidi
ano do povo, é "alienada e ingê
nua" apenas na aparência. Embo
ra carregue traços de um 
descompromisso social, é ela que 
muitas vezes sustenta a força e a 
resistência da luta popular. 

É óbvio que há tons diferentes 
no grau de consciência dessa reli

gio�idade. 
E convicção que a pastoral em 

geral e a Pastoral Operária em par
ticular devem realizar um trabalho 
sério no sentido de aprofundar o 
conhecimento sobre essa memória 
popúlar, desvendar sua riqueza 
oculta, resgatar valores esquecidos, 
enfim, descobrir a chave desse te
souro que tanto tem alimentado a fé 
e a caminhada das camadas mais 
pobres. 



DOM DA JUSTIÇA 

Eu dou graças à Deus 

pelo operário, 

que ara a terra, prepara o chão ... 

Cujas mão sagradas, espalham a semente 

preserva a natureza, qual uma bênção; 

realiza o milagre e faz o pão. 

Eu dou graças à Deus 

por minha gente, 

que suporta o peso indecente 

de mãos injustas, 

e de herança anti-Cristo inconsequente. 

Eu dou graças à Deus 

na santa paz, 

pela atitude cristã de sermos santos, 

e semeio o amor com caridade no meu canto; 

dou graças à Deus em oração, 

pelo sábio dom dessa verdade, 

que atinja no fundo a liberdade 

proclamada no ar da mansidão. 

Severino Manoel Hamarat 

Agente de Pastoral - RJ 
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Está em fase de editoração a REVISTA 

da PO Nacional que tem como tema: A PO 
NO BRASIL CONTEMPORÂNEO. 

REVISTA DA PO 

Dos dias 24 a 29/07 /94 estará acontecen
do a II Semana Social Brasileira, que tem 
como tema: BRASIL, ALTERNATIVAS E 
PROTAGONISTAS. 

Como parte da intensa preparação e Cons
trução da Semana Social está definida a 
seguinte programação: 
JUNHO/JULHO - Realiz.ação de debates nos 
Estados, com os candidatos a governador. 
23/07 - PEDÁGIO NACIONAL pela Cida
dania e contra o desemprego; 
28/07 -Às 21:30h - Debate com os candida
tos à Presidência da República. Transmissão 
direta pela Rádio e TV Bandeirantes; 
29/07 -Às 16:00h - Oração "Por um Brasil 
que agente quer", na Praça dos Três Poderes, 
em Brasília-DF. 

FORMAÇÃO -AM 

O desemprego se constitui uma das mais 
graves ameaças do Brasil Contemporâneo. 
Para discutir esta questão e a problemática 
porque passa os trabalhadores e desempre
gados, a PO do grupo Santo Antônio (Manaus
AM) está convocando todos os trabalhado
res cristãos da comunidade para um retiro de 
formação, programado para os dias 09 e 10/ 
julho/94. Será também um momento de dis
cussão, reflexão e celebração na FÉ 

SEMINÁRIOS DE 
GRUPOS DE BASE 

"Os grupos de base são a essência da 
PO". É nos grupos de base que d'eve aconte
cer a formação básica para o despertar da 
cidadania, o amadurecimento da Fé e 
engajamento social. Neste sentido, a PO de 
alguns estados têm programado encontros e 
Seminários de Grupos de Base, vejamos: 
Dia 18 e 19 de junho - Seminário Estadual de 
Grupos de Base, na região de Joinville-SC; 
Em julho, Encontrarão de Grupos de Base, 
Fortaleza-CE. 

FESTAS JUNINAS 
E O TRABALHADOR 

As festas juninas começam dia 13/06 
com Santo Antônio e terminam dia 29/06 
com São Pedro e São Paulo. A PO tem duas 
cartilhas publicadas sobre esse tema, as quais 
têm por objetivo resgatar e reativar a história 
das Festas Populares, muito festejada pelos 
trabalhadores. 

O tema é bastante atual. As cartilhas 
foram produzidas em linguagem popular, 
uma para trabalhar em grupos e a outra para 
leitura e conhecimento da história das festas 
de São João. 

Pedidos podem ser feitos ao Secretariado 
Nacional da PO. Oferecemos à preços 
populares. 

A Revista trará diversos artigos de Asses
sores políticos-econômicos, dirigentes sin
dicais, agentes de pastoral e militantes da 
PO, apresentando os seguintes conteúdos: O 
TRABALHO NO BRASIL URBANO; CRI
SE E PERSPECTIVAS DO MOV. SINDI
CAL; MULHER TRABALHADORA; P AS
TORAL URBANA; DES-AFIOS ÉTICOS; 
O TRABALHO DA PO (Avaliação e Desa
fios) e uma parte cultural. Já no mês de 
junho, a Revista estará à venda. Aguarde! 

SEMANA DO MIGRANTE 

Será nos dias 18 a 25 de junho/94, com o 
tema MIGRAÇÃO E FAMÍLIA e o lema 
ABRA A PORTA. Esta Semana é promovi
da pelo SPM (Serviço Pastoral do Migrante), 
com o objetivo de aprofundar a Campanha 
da Fraternidade sob o enfoque das migra
ções. Foram confeccionados cartazes, texto
base, círculos bíblicos, camisetas, para aju
dar na divulgação e reflexão do tema da 
Semana do Migrante. Pedidos de material 
para o SPM - Fone: (011) 63-7064. 

AGRADECIMENTOS 

Temos recebido algumas cartas de 
solidariedade e apoio ao Boletim Nacio
nal. Neste espaço queremos agradecer à 
todos pelas palavras de incentivo e ani
mação, como estas: "Recebi o Boletim. 
Desde já pode contar comigo nesta luta, 
faremos os nossos sonhos brilharem" (Pe. 
Amaro-Pindobaçu-BA); "Parabéns pela 
persistência da publicação do Boletim" 
(D. Cândido Padin-Bauru-SP). 

Envie também sua opinião crítica. O que 
mais gosta e o que menos gosta no Boletim. 
O que poderia ser melhorado? Acolheremos 
com muito carinho as suas sugestões. Escre
va, este espaço é seu! 

ENCONTRO DE AGENTES 

É um desafio para a PO fortalecer a 
relação entre os agentes e com a própria PO. 
Por isso, a Coordenação decidiu dedicar este 
ano (1994) para intensificar os contatos com 
os agentes e animar as POs estaduais para a 
realização de encontros/seminários nos esta
dos ou regionais, como forma de preparação 
para encontro Nacional de Agentes, progra
mado para os dias 14 a 17 de fevereiro/95.

A Coordenação também sugere alguns 
temas de conteúdo: Mística; Projetos Alter
nativos; Avaliação da PO; Pastoral Urbana e 
Desafios a presentados pela Il Semau SociaJ 
Brasileira 



aveaorta e tsttca 

Nos meios eclesiais não há nada 
mais em vogado que a "espiritualidade". 
Está na "crista da onda". Dá muito 
"ibope". Fica charmoso falar dela, ou 
sobre ela. Por um ,lado, já estava mais 
do que na hora de articular ou elaborar 
algo sobre a chamada espiritualidade. 
Afinal, o mundo cristão tem muita his
tórja e experiência para serem ajeitada e 
projetada para o futuro. Mas é preciso 
ter claro "quem" e "a partir de onde" se 
ajeita e projeta. Por outro lado, é preciso 
também ficar com a pulga atrás da ore
lha quando se ouve tanta 
coisa sobre "a dona" 
espiritualidade. Às vezes 
se tem a impressão de que 
ela é propriedade de alguns 
poucos iluminados. Algo à 
qual só têm acesso alguns 
poucos escolhidos. Tem
se a impressão de que é 
algo do outro mundo. Por 
isso, busca-se mestres que 
indiquem "o mapa da 
mina". É_ verdade que na 
"espiritualidade cristã" 
houve e há mestres e mes
tras. Mas o que fizeram 
eles e elas? Seriam eles e 
elas os "queridinhos" de 
Deus? Atente-se também para o fato de 
que a espiritualidade não é propriedade 
privada dos cristãos. Por quê? Porque a 
espiritualidade é uma realidade nossa 
de pobres mortais. As outras religiões 
também "têm" sua linguagem seculari
zada. É quando se fala de mística". Mas 
há diferenças entre elas. Falar delas iria 
muito longe. Sem dúvida, não falta mís
tica no mundo real. O que movia um 
Che Guevara, por exemplo? O que mo
via um Charles de Foucauld, por outro 
lado? Qual seria sua resposta? Tais pes
soas fizeram história. Assim sendo, 
somos levados a pensar que só tem 
"mística" quem faz "história" ... Os gran
des personagens. Haverá mística em 
quem "bate ponto" até a aposentadoria? 
E na faxineira que varre o banco? E na 
dona de casa? E nas multidões que 
enfrentam os ônibus lotados das cida
des grandes? À primeira vista parece 
que há mais estupidez humana em tudo 
aquilo do que "mística". E muito menos 
"espiritualidade". Mas como distinguir 

"estupidez" da "mística" e da 
"espiritualidade"? Para os historiado
res da história capitalista, Che Guevara 
seria o que? Respostas as mais variadas 
não faltariam. 

SONHOS - UTOPIAS ... 

Todo ser humano é movido a algu
ma coisa: sonhos, fantasias, utopias e 
mesquinharias também ... Queiramos ou 
não, todo ser precisa de alguma e qual
quer razão para se levantar toda manhã. 
Independente de ser boa ou má, certa ou 

mas está ao alcance de qualquer um. De 
alguma forma, todos constroem "sua 
sabedoria". Aquela que vem dos emba
tes da vida. Mais do que necessitada de 
"espiritualidade", a classe trabalhadora 
"tem" sabedoria. Aquela sabedoria que 
produz vida outra vez, apesar dos pesares. 

SOLIDARIEDADE 

De qual sabedoria vive a classe tra
balhadora? Daquela que ela produz no 
ato de sustentar e multiplicar a si mes
ma, e a vida de todos. Isto tem sido 

experiencialmente doloro
so. Cada trabalhador e tra
bJlhadora sabe disso, sem 
necessidade de ouvir bri
lhantes discursos sobre a 
dureza da vida. E tão pouco 
sobre o que fazer para en
frentar tal dureza. A sabe-

-. � doria da classe trabalhadora 
- . •. brota disto: da auto-ajuda 

ri de uns para com outros que 
se reconhecem como ho
mens e mulheres do traba-
1 ho. Não de qualquer traba-
1 ho, mas daquele que pro
duz vida e consciência ( de 
classe). Até porque a vida é 

_,_===-

FONTE: ,sm É N' 1.2s1 _ PÁG. 64 feita disso: de classe. Deste 
errada, cada um de nós precisa de uma embate conflituoso que produz vida e 
razão, de um estímulo para viver. A morte ao mesmo tempo, nasce um de
razão e o estímulo vêm da própria vida. terminado estilo de vida. Fundamental-

Ela fornece e testa convicção. Ra
zões e convicções podem não estar bem 
articuladas, mas isso não significa que 
não existam em cada s�r humano. Elas 
estão também em constante 
reelaboração, porque a vida assim exi
ge. E ela é implacável. É desta roda viva 
que surge o perfil e as cores de qualquer 
espiritualidade. A vida ensina e o ser 
humano aprende. Dessa dialética sim
ples surge o que hoje chamamos de 
"espiritualidade", e que nos tempos bí
blicos era chamada de "sabedoria". Isso 
porque a "dona espiritualidade" evoca 
coisas de um outro mundo cuja chave 
de entendimento pertence a um grupo 
muito seletivo. Pode também dar a im
pressão de que aquela realidade - a 
espiritual - é a real, enquanto esta que 
conhecemos só atrapalha. Ou que só 
aquela tem valor, ao posso que desta 
precisamos. Até porque a "sabedoria" 
não se aprende em bancos de escola, 

mente, a espiritualidade é isso: um esti
lo de vida (da classe trabalhadora). Ne
gar este estilo de vida, seria negar a vida 
como ela é: de classe. Quando traba
lhadores e trabalhadoras começam a se 
perguntar sobre sua espiritualidade, mas 
não dão respostas que são suas, vem a 
calhar a pergunta: não está a classe 
trabalhadora sendo cooptada? Por 
quem? Não está ela deixando de articu
lar seus valores que são fundamentais 
para a sustentação da vida de qualquer 
um e de qualquer classe? É a classe 
trabalhadora que produz e vive a sua 
espiritualidade (sabedoria); não é esta 
que produz a classe trabalhadora, por 
mais cristã que uma determinada 
espiritualidade possa ser. E convenha
mos: não está sendo fácil não se deixar 
cooptar ... 

Miguel Pipolo 

- Pastoral Operária - SP



''Prá não Perder o Trem da História'' 

O dia do trabalhador -Dia 111 DE 
MAIO - significa expressão simbó- t 
lica da resistência popular que reve-
la experiências de um universo de 
muitas lutas. 

Sua origem se deu na reivindica
ção pela jornada de 08 horas: "Oito 
horas de trabalho, oito horas de re
pouso, oito horas de lazer." Isto t

aconteceu em Chicago, no ano de 
1886. 

Pensando nisso, a Pastoral Ope
rária incentivou uma campanha de 
fortalecimento à celebração do dia 
111 de maio que expressa resistência 
e luta. Avaliamos que o dia do trabalhador 
vem sendo descaracterizado não só pelas 
empresas e classe patronal, como também 
pela própria dinâmica do movimento sindi
cal brasileiro que vem centrando suas dis
cussões em disputas internas, além de ser 
frontalmente atingido pelo projeto neo-li
beral. 

Levando em conta o desejo de novas 
formas de ação, com um 111 de maio diferen
te, criativo, capaz de veicular denúncias 
contra o desemprego, protesto nacional con
tra a corrupção e impunidade que assolam o 
país. 

O dia do trabalhador foi comemorado de 
diversas maneiras nos 04 cantos do Brasil. 

Com o tema: VIDA É FAZER TODO 
SONHO BRILHAR, o conjunto das pasto
rais sociais, animou os estados com carta
zes, cartilhas, no intuito de celebrar a vida e 
a luta dos trabalhadores em tempos de de
semprego. 

A teimosia está presente e a vontade de 
mudar o país é mais forte que a desesperan
ça. Assim, ascomemoraçõesde l 11DEMAIO 
deste ano fugiram às regras e tradições das 
grandes manifestações, mantendo entretan
to, o clima de luta e protesto. 

REANIMAR A ESPERANÇA 
Em Manaus foi realizada uma Romaria 

dos desempregados: "Desemprego: Perigo 
rondando a vida" promovida pela 
Arquidiocese, Comitê Regional da Cidada
nia, Sindicato dos Metalúrgicos, PO-CUT
CIMI-F ASE -Fórum Permanente de Deba
te sobre a Amazônia (FORAM)- CPT. 

No Rio Grande do Sul, vários atos e 
celebrações foram realizados. Em Pelotas, 
Santa Maria e Porto Alegre aconteceram 
atividades diversas. Aconteceu a 11 Roma
ria do Trabalhador na cidade de Alvorada. 

Em Campo Llmpo-SP, ocorreu a Se
mana do Trabalhador com vigflia, celebra
ção, palestras sobre terceirização, 
in<lic::i li,mn fi t! IYllÍhNI N2 7 nn2 T ,.c,t,. 
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(áreas de S. Mateus e Sapopemba 1 e 2) 
foi realizado debates com Parlamenta
res, sindicalistas, �te. 

No Ceará também ocorreram ativida
des descentralizadas em conjunto com mo
vimentos e pastorais. Caminhada da panela 
vazia, apresentação teatral, celebração cam
pal, show cultural, Semana do Trabalhador 
com debates, bingos, festa, corrida de ci
clistas e pagode. 

A Paraíba realizou várias atividades: 
Guarabira a Semana do Trabalhador contou 
com visitas à comunidades como o bairro 
encruzilhada, que é de um pauperismo es
candaloso. Em Campina Grande, em con
junto com a CUT (pela 11 vez) foi realizado 
debate sobre desemprego e exclusão social, 
bem como ato-show no dia 111 de Maio com 
embaladores de coco, flautista, capoeira, 
danças folclóricas e rap. A vigília foi assu
mida pelo conjunto das pastorais sociais. 
Na capital, João Pessoa, teve mostra de 
vídeos, teatro, palestras, jogo de futebol 
infantil, apresentação de quadrilhas e forró. 
Em Bayeux, as comemorações envolveram 
ato público, vigília coordenada pela PO 
com participa<;ão de sindicatos, partidos 
políticos, pescadores, secretaria da mulher, 
movimento po]Pular e estudantil. 

Em Santa Catarina, na região de 
Chapecó, oconeu a Semana do Trabalhador 
com reuniões, vídeos, celebrações nos bair
ros e comunidades. Em Caçador houve 
celebrações nas áreas de maior concentra
ção de trabalhadores. Em Joinville houve 
romaria até um morro da cidade e celebra
ção, assim como na região de Rio do Sul. 

No Recife (PE) aconteceu debate sobre 
desemprego com entidades, partidos políti
cos, parlamentares e igrejas evangélicas 
(ortodoxa, presbiteriana, Metodista, Epis
copal, Anglicana), seguindo uma celebra
ção ecumênica .. Houve atos políticos com 
shows culturais. 

Em Vitória (ES) foi comemorado no 
P2rm1I' M�-n-,_n rnm �hnu,� Atn P1íhlir__['\ 

bingo e celebrações em várias 
1 comunidades . 

Em Macapa (AP) foi reali
zada uma Vigília com depoi
mentos, orações e grande movi
mentação pela criação do Centro 
de Esperança do Desempregado 
do Amapá. 

NOVAS PRÁTICAS 
Assim aconteceram várias 

manifestações descentralizadas 
atingindo muitas pessoas que 
normalmente não participam de 
atos, comícios. A riqueza de
monstrada nestas iniciativas nos 

leva a pensar de forma mais profunda sobre 
nossas fragilidades sempre presentes. 

Acreditamos que no meio da mais pro
funda crise da economia, da política e das 
organizações, renascerão novos métodos 
de trabalho, novos atores sociais com a 
capacidade de construir o campo democrá
tico popular com princípios favoráveis à 
maioria da população. 

Constatamos que além das dificuldades 
em nossas ações, a morte do piloto Airton 
Senna foi marcante na tarde do 111 de maio, 
veiculada incessantemente pela imprensa e 
que paralisou o país. Outro aspecto impor
tante a se considerar foi a própria realização 
de Congressos internos de algumas CUT's 
estaduais e o encontro nacional do PT. 

Podemos nos perguntar, por que não 
conseguimos uma forte mobilização e fazer 
algo marcante? 

De que forma os sindicatos e partidos 
que são fundamentais no processo de demo
cratização, podem se aliar ou considerar os 
excluídos no mercado formal da economia? 

Vimos que mesmo com toda crise, com 
toda ausência do movimento sindical, os 
trabalhadores se uniram, se organizaram e 
com novas práticas vêm resgatando o sen
tido e o valor do dia 111 de maio. 

Nosso desafio de estar à serviço da vida 
e esperança de homens e mulheres deste 
país continua. A Pastoral Operária quer dar 
sua "pazinha" de contribuição no processo 
de construção coletiva do Brasil que quere
mos. Hoje, mais do que nunca, é fundamen
tal uma atuação conjunta rompendo com o 
corporativismo, com perspectivas 
regionalistas, mas cultivar a pluralidade 
com ênfase na democracia, respeitando as 
diferenças culturais, sabendo que o impor
tante é enriquecer uma cultura ética onde 
possa haver diálogo e transformação. 

Teima Bessa Sales - Ubenda Nacional da PO 

P .S. lnchúmos neste artigo apenas os relalos dos.Esta-
..,__ .J,._--- -.J. .... &.. L A,., ,,,l.,,.. � 
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DA DIOCESE OE NOV� IGUAÇU = ANO 1993 

1 - Nos primeiros domi,1gos de cada mês - de 09 às 12, oo hs. 

Na Catedral - �eu11ião da Coordenação Diocesana da P. O. 

2 - Nos quartos domi. ,gos de cada mês - de 09 às 13, ao hs - com la,1che 

. o local - Na Catedral - Formação da P.O. 

3 - O lº DE MAIO - Celebração nas Comunidades e 110s �cgionais. 

4 - 26 de junho - Forró dos Trabalhadores. 

5 - 7 DE SETEMBnO - �ornaria dos Trabalhadores - estados do: 

�io de Janeiro, S. Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. 

6 - De , julho a 11ovembro - Semana Social Brasileira. 

o: Brasil que queremos: Alternativas e protagonistas 

7 - Participar da �nmairia da Terra e assumir a Campa,1ha da Frater-

nidade - "MOnADIA" 

8 - Objetivos da P.O. para o a .o de 1993: 

Dinamização da organização dos grupos de base, se articu

lando com todas as Pastorais Sociais. 

Assistente-- Pe Agostinho Pretto 

•
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É DIREITO E DEVER DA PEJJOA TER JEUJ DOCUMENTO/: 
-Certidão de Nascimento;
-Carteira de Identidade;
-CTPS - Caiteira de Trabalho;
-Título de Eleitor.
-CPF - Cadastro de Pessoa Física;
-Alistamento Militar -;- Certificado de Reservista.
-Inscrição no INSS.

É PRECl./O QUE O TRABALHADOR ./E PREOCUPE 
COM A LEGALIZAÇÃO DO./ DOCUMENTO./ 

DA PROPRIEDADE OU DE ./EU TRABALHO! 

PROPRIETÁRIO: 
-Escritura da terra registrada;
-Cadastro no INCRA (CCIR - Certificado de Cadastro de Imóvel Rural);
-Cadastro na Receita Federal - ITR - Imposto Ten-itorial Rural;
-Cadastro na Receita Estadual (Ca1tão de Produtor Rural);
-Cadastro no IMA (Ca1tão de vacina para animais, março e setembro);
-Cartão de Vacina dos filhos menores de 14 anos;
-Inscrição de Segurado Especial no INSS.

OBS.: É necessário fazer anualmente a declaração do ITR (geralmente em setembro), a declaração do 
produtor rural (julho) e acertar o cartão de vacina. Todo produto comprado ou vendido pel9 agricultor 
ou agricultora é importante tirar nota fiscal. 

PARCEIRO// ARRENDATÁRIO/ OU COMODATÁRIOJ: 
-Contrato Agrícola Registrado;
-Cadastro na Receita Estadual/Cartão de Produtor.
-Cartão de Vacina dos filhos menores de 14 anos;
-Inscrição de Segurado Especial no INSS;

OBS.: No contrato de parceria agrícola, arrendamento ou comodato, é necessário incluir o nome do 
homem, da mulher e dos filhos e filhas acima de 16 anos de idade, que trabalham no conjunto da 
agricultura familiar. Quando cadastrado na Receita Estadual (Ca1tão de Produtor) é necessário fazer 
anualmente Declaração de produtor rural. 

EMPREGADO. 
-Carteira assinada pelo o empregador;
-Cartão de vacina dos filhos menores de 14 anos;
-Assinar os recibos de salário preenchidos mensalmente.

Organização e Digitação: Juvenal José da Rocha e Wcrinton Luis R. Miranda

CAMPANHA DE 
DOCUMENTAÇÃO E 
ORIENTAÇÃO ./OBRE 
0./ DIREITO./ E A 
ORGANIZAÇÃO 
DO TRABALHADOR(A) 
RURAL 

�-
CPT'·J',ANOS 

_,;, 

COMISSÃO PASTORAL DA TERRA 
NÚCLEO DE CAMPOS ·-RJ 



Á cartilha que organizamos e estamos colocando a disposição da sociedade tem
como objetivo primeiro contribuir na formação dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Para 
que esses bravos companheiros e companheiras possam cada dia conquistarem melhores 
condições de vida, serem mais organizados e conscientes: conhecedores dos seus direitos e 
deveres. Pois só conseguiremos soluções concretas para nossos problemas quando lutamos 
juntos. 

Esta Cartilha é apenas um incentivo. Precisamos continuar cobrando dos órgãos 
públicos que façam sua parte, principalmente no que diz respeito a documentação das pessoas 
sejam os órgãos Municipais, Estaduais e Federais.São custeados com nossos impostos portanto, 
podemos exigir respeito e mais precisão quanto ao fornecimento dos documentos necessários, 
para a população. 

Aproveitem bem estas orientações e divulgue-as para outras pessoas! 

Ínes Fátima Polidoro Rocha - Comissão Pastoral da Terra - Núcleo de Campos - RJ

A IMPORTÂNCIA DAI ENTIDADE/ QUE DE FATO 
REPREJENTAM Of TRABALHADOREJ E TRABALHADORA/ 

Todas as pessoas por natureza devem se despertar e construir, dentro de si um dos 
princípÍos mais significativos para a vida humana, que é :  viver em Grupo, principalmente em 
Grupos organizados. Pois, é o caminho mais seguro para conquistar os direitos básicos e 
construir melhor qualidade de vida para o coletivo. 

ENTIDADE/ QUE DE FATO REPREJENTAM OJ TRABALHADOREJ 
E TRABALHADORA/. 

- Associação de Pequenos Produtores.
- Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Te1Ta-MST.
-Sindicato dos Trabalhadores Rurais-STR.
- Central Única dos Trabalhadores -CUT.
- Federação dos Trabalhadores na Agricultura- FETAG.
-Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura-CONTAG.

AUTONOMIA DAI ENTIDADE/. 
Toda Entidade tem que ser por princípio fundada, coordenada e mantida por iniciativa 

dos membros que por direito são parte da mesma.Como é o caso de uma Associação de 
Pequenos Agricultores: a Diretoria e os demais membros têm que ser os pequenos 
agricultores.Qualquer participação externa deve ser discutida, avaliada e aprovada pelo 
conjunto. Principalmente as fontes de recursos financeiros que irão manter a entidade. Só assim 
se constrói e mantêm uma organização independente e livre para defender os direitos dos 
associados. 

Portanto, o segredo para uma Entidade ser forte e atuante está na participação ativa dos 
seus membros. 

• PRINCIPAl.f MOBILIZAÇÕEJ E LUTA.f 
DE UMA ORGANIZAÇÃO 

REFORMA AGRÁRIA. 
- Que o latifúndio improdutivo seja desapropriado para fins da Refonna Agrária.
-Que nas te1ns do Estado e da União seja feita a Reforma Agrá1ia, pois já está mais do
que provado a Reforma Agrária muda a realidade de fome e miséria para uma
realidade de produção famílias felizes e livres e o meio ambiente é infinitamente mais
preservado.

POLÍTICA/ AGRÍCOLA/. 
- PRONAF -Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.
- Assistência Técnica assistida por órgãos públicos, gratuita para os pequenos
agricultores.
-Leis que facilitam as associações: diminuam as taxas de impostos e a burocracia para
que os produtos produzidos pelos pequenos agricultores possam ter mais acesso ao
mercado.
-Pesquisa feita na agricultura incluindo na realidade dos pequenos produtores.
-Agricultura Sustentável.

DIREITO/ A fAÚDE. 
É direito do trabalhador e da trabalhadora rural ser assistido pelo SUS - Sistema 

Único de Saúde. Antes de 1988 o trabalhador rural não tinha direito a mesma assistência de 
saúde pública e gratuita de um trabalhador urbano .. Como também é direito de toda sociedade 
conhecer os recursos naturais que contribuem para a prevenção de doenças e o equilíbrio do 
corpo: as ervas medicinais, os produtos naturais, a alimentação alternativa e as Terapias 
Alternativas, como: a Geoterapia, a Urino terapia, a Aromo terapia, os Florais e a Homeopatia. 

DIREITO/ TRABALHlfTAf. 
- Carteira de Trabalho Assinada.
- FGTS (Fundo de Garantia por tempo de Serviço;)
- Seguro Desemprego;
- 13º Salário, inclusive para os aposentados;
- F étias Anuais, com 1/3 a mais do salário;
- Aviso prévio, quando o trabalhador é demitido;
- Horas Extras;
-Fe1iados e domingos remunerados;
- Realizar acordos e convenções coletivas.

DIREITO/ PREVIDENCIÁRIO/. 
- Aposentadoria aos 55 anos para as mulheres e 60 anos para os homens.
- Acidente Trabalho;
- Auxílio Doença;
- Salário Maternidade;
- Pensão Por Morte;
- Auxílio Reclusão.

- • 
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CAMPOS DE ATUAÇÃO DA PASTORAL OPERARIA 

PASTORAL OPERARIA COMO IGREJA 

A Pastoral Operária é Igreja, isto é, sendo seus 
militantes cristãos, batizados, que se reúnem em 
nome de Cristo, à luz da fé para refletirem seus 
problemas e sua realidade, se constitue em Igreja, 
Povo de Deus, fazendo parte da Igreja local (Dioce
se) onde existe. 

A Igreja Universal no cumprimento de sua 
missão se organizou de formas diversas no longo da 
história. Ela se presencializa no mundo contempo
râneo na forma hierarquizada: Papa, bispos, cle,o, 
religiosos e religiosas, leigos. 

No entanto, esta hierarquia, por s1 so, nao e a 
Igreja. A Igreja mesrrio é o Povo de Deus, peregri
no no mundo, a caminho da Casa do Pai. É o Povo 
de Deus que se compromete, pelo Batismo, a ser sa· 
cerdote, profeta, rei. Nisto, o Cristão deve viver, 
hoje, os ideais do Evangelho para que o Reino de 
Deus, a ser alcançado plenamente no final dos tem
pos, seja construido desde já. 

Na busca da construção desde já desse Reino, 
a CPO, seguindo também as determinações do Con
dlio Vaticano 11, de ser serviço, vivendo as angús
tias e esperanças do homem de hoje, luta para fazer 
valer os valores do Evangelho. 

Nesta luta, ela se une a toda a Igreja do Bra· 
sil e da AmP.rica Latina fazendo sua opção prefe
rencial pelos pobres e sendo ela mesma, pobre. Por 
isso, a CPO se mantém integrada à Pastoral de Con· 
junto das dioceses e da CNBB através das Diretri
zes Gerais da Ação Pastoral da Igreja no Brasil, cujo 
objetivo geral é: 

• Evangelizar

• 0 povo brasileiro em processo de transfor·
mação sócio-econômico político e cultural

• anunciando a plena verdade sobre Jesus
Cristo, a Igreja e o Homem

• à luz da evangélica opção preferencial pelos
pobres

• pela libertação integral do homem,

• numa crescente participação e comunhão

• visando formar o Povo de Deus e participar
da construção de uma sociedade mais justa
e fraterna,

• sinal do Reino definitivo (Assembléia
CNBB, ltaici, 1987).

A CPO, assim, se entende, não como um cspn
ço a ser ocupado eventualmente, mas, como pre
sença da Igreja que, na sua opção pelos pobres assu· 
me criticamente a luta de libertação dentro duma 
visão pai ítica global na esperança de uma Nova So
ciedade, justa e fraterna. 

Dentro desta proposta, ela se relaciona com os 
movimentos e pastorais de Igreja que também tra· 
balham na construção desse mesmo Reino, como a 
Comissão Pastoral da Terra (CPT). Ação Católica 
Operária (ACO). Animação dos Cristãos no Meio 
Rural (ACR), Juventude Operária Católica (JOC), 
Comissão de Defesa dos Direitos Humanos (CDDH), 
Pastoral da Juventude, União e Consciência Negra, 
Movimentos dos Religiosos Negros, Conselho ln
digenista Missionário (CIMI), Comissão Pastoral do 
Pescador (CPP). Conselho Nacional dos Leigos 
(CN L) etc. 
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PASTORAL OPERÁRIA E O MOVIMENTOSINDICAL 

A CPO exeru� uma tarefa suplcirnenta, deapoio e incentivo ao Movimento Oper{u io e SindiCél/. /\pesélr dest,1 lélrefél supl01iv;i, sc?u p;1pc?I r'i ;un pio. cons1i111ir-sci nu,n cispnço de� rrifrirc'rici;1 onde? otrabalhador cristão, militante sindicalisléJ, encontroapoio e incentivo para continuar a aperfeiçoar sciuengajamento social. 

Do ponto de vista de "linha sindir.al" c:la Seiiden Li fica, snn1 compromisso formal, corn o scto, que pro_cura praticar no Brasil urn sindicalismocombativo, classista, organizado pela base e democrático, não cooperando com aquele que se alinh;:ino atual sislema sindical atrelado ao governo (ou

Campanha salarial Metalúrgicos ABC/1980 
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reformista) e subserviente aos caprichos da classe dominante. 

Isto significa que a CPO não aceita qur 11r,nl111-rn;1 "linhil si11dicnl" lhf' dr1 il r:onot;i,;io rfr, lllilis11111,1 lr'11rf(•1win dr?nl10 do sindie·;1fis11Jr1 l ir ;1sifr•irr,,11H1i10 11H•11os rJ,, ris1a, p1npicit111do ou p1w'1,1nrfuu,11 sincfir:alis111n e, is tão. 

/\ Cf'Q quer oferecer ilO or,erilriado e, isl;ir,1:011cfições par;:i quP, por sr•11 l0s1r,111inhn 0vr1nqf,li co, se insira, corno fr•1 11H'11l1, 11n r·l;1,;;sr• l1i1h;il/ 1arln1;1,nil r,róp1ia CéJrni11harfo rio Movrr11r•11fr) Üpc•réÍrio eSindical, srmr10 aqPnte lrnn,forrnndu, rl;:i ,nr.irrlr1rfe[/lobal. f ln se nrga, por1a 11to, a e, ia, orqa11i1açc1esoperárias p1óp,·ias porque acrPdilil na car,élcirlr1dcde Orf:)nni1açíl0 cfo dassP npor;'r, i;i, rr?spnililndn f/ eistimulanr.fo suas o,�lélnit'ações autônomas

Agência JB 
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PASTORAL OPERÁRIA E O MOVIMENTO 

POPULAR 

O povo precisa se organizar se quisP-r melho
rar sua vidil. Toda verdadeira e radical transforma 
ção da sociedade brotará pela organização da so
ciedade civi 1. 

A CPO tem o pilpcl irnport,mle de ajudar o 
povo (o(a) lrabalhador(a) e suél íamíliél) a lutar, 
organizado, no seu bairro, na cidade, no estado pa
ra enfrentar os problemas que o atinge: saneamento 
básico, iuz·, escola, participação, postos ele saúde 
etc. 

Fundo <.le greve, campanha salarial metalúrgicos ABC/1980 

É tarefa da CPO mostrar que part1c1par, ani
mar e promover todos estes tipos ele luta organizada 
à ni'vel popular é uma maneira também de ser lgre
jr1, é urna íorrna de mani feslar o amor evanyélico. 

Por isso, os membros da CPO elevem estar nas 
Associações de Matadores e suas federações, nos 
Clubes de Mães, na luta dos negros e índios, no 
Movimento das MulherPs, nos Comilôs de Or,fcs;:i 
dos Direitos Humanos, na lula contra a caresti;:i e 
o desemprego, na defesa dos povos que lutam por
sua libertação, na luta dos favelados, nas passeatas
e manifestações contra todo tipo de opressão e do
minação.

Agência JB 
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PASTORAL OPERÁRIA E A POLfTICA 

PARTIDÁRIA 

Não compete à Igreja ser um partido político. 
Mas sim, um espaço onde o cristão tenha acesso à 
formação pol(tica e seja animado à participação po
li'tica. Ser cristão não é ficar na esfera interna da 
Igreja. Mas participar ativamente da sociedade hu
mana denunciando as situações injustas que se con
trapõem ao Evangelho e agindo através de medidas 
concretas e eficazes na construção do Rei no de 
Deus. 

A pol(tica é um instrumento para mudar ou 
conservar a sociedade. A classe dominante usa da 
pol(tica para conservar tudo como está e assim 
permanecer no poder. O operário cristão, por per
tencer à classe dominada, deve fazer pol(tica para 
mudar e construir uma Nova Sociedade, de justiça 
e igualdade, onde não exista a divisão de classes, 
exploradores e explorados, dominados e dominado
res, ricos e pobres. 

O cristão deve participar da vida poli'tica par
tidária. Como cristão, o trabalhador, membro da 

66 

'. 

, ,• -{: 

PO, deve assumir a posição de atuar em um partido 
poli'tico. O partido poli'tico deve ser de sua livre 
escolha. Esta escolha, no entanto, deve ser coeren
te com sua prática, sua consciência. O partido pol(
tico escolhido deve apresentar uma proposta viável 
com a luta e o engajamento do trabalhador cristão, 
membro ativo da PO. Este partido deve ser aquele 
nascido no meio do trabalhador e suas propo-stas 
discutidas pelos trabalhadores. 

Dessa forma, a CPO quer levar o trabalhador 
cristão (e não-cristão) a assumir as questões pol(ti
cas e pol(tico-partidária. Por isso, sua militância em 
partidos que propõem e têm uma prática libertado
ra, que se preocupam com a organização e partici
pação do povo e que não se alinham aos poderosos 
e dominantes da sociedade, é de fundamental im
portância 

Os cristãos, motivados pela compreensão do 
conteúdo radical do Evangelho, dão a sua contri· 
buição para a elaboração de um projeto pol(tico 
voltado para a Nova Sociedade, presença do Reino 
de Deus já aqui. 
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PERSPECTIVAS DA PASTORAL OPERÁRIA 

Diante da atual conjuntura sócio. pol(tico, 
econômica a Pastoral Operária tem como perspec
tiva: 

- ORGANIZAR nos diversos estados e dioce
ses grupos de Pastoral Operária, criando novos gru
pos onde ainda não existam, ajudando, assim, ao 
trabalhador e à Igreja a entenderem e assumirem 
os desafios do Mundo do Trabalho. 

- TER como prática o trabalho em conjunto
e integrado com outras pastorais e- movimentos 
como CPT, ACO. JOC, PJ. CPP, CIMI, CDDH. 
CN L. dentro das prioridades assumidas pela Pasto
ral de Coniunto da CNBB. 

- PARTICIPAR, como serviço, no avanço da
Igreja e na tomada de posição de uma Teologia da 
Libertação dos pobres e com os pobres 

- SER um serviço à própria Igreja levando-a
a refletir e a tomar posição frente à violência do 
dia-a-dia da im.ensa massa trabalhadora. assumindo 
assim, seu papel profético evangelizador. 

- SER um serviço à classe trabalhadora con
tribuindo para que os trabalhadores se organizem 
chegando a uma consciência cr(tica nacional. 

- PARTICIPAR, decisiva e concretamente ,
nos diversos movimentos populares contribuindo 
para a Defesa dos Direitos Humanos, denunciando 
as injustiças cometidas contra os(as) trabalhado
res(as) e suas fam(lias no campo e na cidade, rei
vindicando seus direitos de melhores condições 
de vida. 

- AUXILIAR os(as) trabalhadores(as) a im
plantarem a Nova Sociedade a partir das organiza
ções de base dentro da fábrica. no bairro e cidade. 

- CONTRIBUIR para um maior avanço da
luta dos(as) trabalhadores(as) no Movimento Po
pular e no Movimento Sindical. para que haja par
ticipação pol(tica no poder e se chegue à instaura
ção de uma sociedade socialista autogestionária na 
qual a gestão das fábricas e dos Meios de Produção, 
em geral, seja feita pelos trabalhadores e a autoges
tão do conjunto da economia e da cidade pelos ci
dadãos. 
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Com Jesus, Afaria e José, 
n.ossa.s f amília.s lutam pela dignidade d.o trabalhador. 

1 º de n1aio de 1994

O SENHOR ME CHAMOU 

O Senhor me chamou a trabalhar 
a messe é grande a ceifai·. 
A ceifar o Senhor me chamou, 
Senhor aqui estou1 

V AI TRABALHAR PaO MUNDO AFORA 
EU ESTAREI AlÍ OFlM CONTIGO. 
E�TA NA HOR.\ O SENHOR ME CHAMOU, 
SENHOR AQUI ESTOU. 

Teu irrnl'io a tua porta vem bater. 
l'Jão vá.s fechar teu cora,;ão 1 

Teu irrrião ao teu lad(• vem sofrer, 
vai logo o socotTer. 

Dom de a111or é a vida entregar, 
falou Jesus e assim o foz. 
Dom de amor é a·vida entregai· 
Chegou a rninJ-1a vez. 

ENIRADA 

A FAMILIA. COMO V AI? 
MilJIRMÃO, VENHAERESPONDAl 
QUEM PERGUNTA, É O PAI, 
A VERDADE NÃO ESCONDA. 

Vem à Igreja, reza e pede 
um amor que sempre mede, 
quando é hora de doar. 
Sufocando seu desejo, 
vai vivendo no varejo, 
Nrio é templo, nem altar. 
Vai levando a vida em curso, 
pregadora de discurso, 
sem combate a opressão. 
Nada falta, tem de tudo, 
tem até coração mudo 
e jamais reparte o pão 

Num viver de alegria, 
dia e noite, noite e dia, 
num eterno agradecer. 
Com o pouco que se tem, 

R]!;GIONAL II 

se trabalha para o bem, 
sem deixar ninguém sofrer. 
Coração que se faz templo, 
modelando o bom exemplo 
de amor puro e profundo. 
Abram templo e coração, 
para que na comunhão 
se de11olva a paz ao mundo 

SALMO RESPONSORIAL 

A VONTADEDOPAIPRATIQUDIOS: 

DE JESUS A FAMÍLIA SEREMOS! 

Mostrai-me, 6 Senhor, vossos caminhos 
e fazei-me conhecer a vossa estrada! 
Vossa verdade me oriente e me conduza, 
porque sois o Deus da minha salvaçao. 

Recordc11, Senhor, meu Deus, vossa ternura 
e a vossa compaixão que são etemas 1 

De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia 
e sois bondade sem limites, 6 Senho1·. 

O Senhor é piedade e retidão 
e reconduz ao bom caminho os pecadores. 
Ele dirige os humildes na justiça 
e aos pobres ele ensina o seu caminho. 

ACLAMAÇÃO 

ffSUS C RISTO LUZ DA VIDA, 
COMP.-.NHDRO NA PARTILH.,._ 
VEM GUIAR NOSSAS FAMÍLIAS 
NA SUA LUTA E DURA LIDA. 

OFERTAS 

A mesa santa que preparamos, 
mãos que se elevam a ti, ó Senhor. 
O p!I o e o vinho, frutos da terra. 
duro trabalho, carinho e :unor: 
Ô, ó, ó, recebe, Senhor! (bis) 

Flores, espinhos, dor e alegria, 
pais, mães e filhos diante do altar 
a nossa oferta em nova festa, 
a nossa dor vem, Senhor, transformar 
Ô, ó, ô, recebe, Senhor! (bis) 
A ·.ida nova, nova fam[l ia, 



que! celebramos, aqui tem lugar. 
Tua bondade vem com fartura, 
é só saber reunir, partilhar. 
Ô, ô, ô, recebe, Senhor! (bis) 

COMUNHÃO 

NA MESA DO LAR 
.o\ f.o\MÍU.o\ RIPARTE SEU P.lO. 
NA MESA DO ALTAR 
RENOVAMOS FRATERNA UNIÁO. (llis) 

No deserto saciastes, ó Senhor, 
o teu povo com maná.
Também hoje, o teu povo passa fome
e procura o teu altar.
São famílias exploradas por um mundo
que não sabe partilhar.

E na terra prometida, 6 Senhor, 
o teu povo teve um lar.
Novamente, este povo peregrino 
tua casa vem buscar: 
São familias ao relento sem ter teto 
e nem chão onde plantar. 

No exílio sustentastes, ó Senhor, 
o teu povo na esperança.
Ainda hoje há profetas, animar ido
a coragem no lutar:
Das famílias que embora oprimidas,
ainda sabem te louvar.

Novo rumo concedeste, 6 Senhor, 
ao teu povo com Jesus. 
O Caminho, a Verdade e a Vida 
tua gente vem buscar: 
São famílias excluídas e migrantes 
neste mundo a caminhar. 

Aos discípulos tu destes, ó Senhor. 
teu Espírito de amor. 
Este povo que precisa de tua força, 
sempre volta ao teu altar: 
São famílias que desejarn a chegada 
do teu reino apressar. 

DE BRAÇOS ERGUIDOS 

Ofertar nossa vida queremos, 
como gesto de amor, doaçao. 
Procuramos criar mundo novo, 
trazer para o povo a libertaç;o. 

DE BRAÇOS ERGUIDOS. 
.o\. DEUS OFERTAMOS 
AQUILO QUE SOMOS 
E TIJDO QUE AMAMOS. 
OSDONS QUENÓSTI:MOS 
COMPARTILHAIIEMOS 
AQUD.ES QUE SOfUM 
S0.11.RJR OSFAltEMOS. 

A injustiça que fere e que mata, 
tanto homem, criança e mulher, 
faz o jovem viver sem sentido, 
frustrado, perdido, distante da fé. 

Como o pllo e o vinho se tomam 
Corpo e Sangue de Cristo Jesus, 
transformemos a realidade, 
pra ser de verdade esperança e luz. 

Juventude, milhões pelo mundo, 
tanto ans{'io de lib<'.Ttaç11o! 
Gente nova, sem cercas e muros, 
constrói seu futuro, liberta o irmão. 

Na familia, primeira escola, 
aprendemos a lei do amor. 
Nos estudos, uma habilidade, 
com seriedade, buscamos, Senhor. 

BAIÃO DAS COMUNIDADES 

SOMOS GENTE NOVA 
VIVENDO A UNIÃO, 
SOMOS POVO SEMENTE 

DA NOVA NAC.Ã 0. t L 
SOMOS GENTENOV.,\, 
VIVffiDOOAMOK. 
SOMOS COMUNIDADE, 
POVO DO SENHOR, Í Í. 

Vou convidar 
os meus irmrios trabalhadores, 
operários, lavradores, biscateiros 
e outros mais. E juntos vamos 
celebt·ai· a confiança, 
nossa luta na esperança de ter 
terra, pão e paz, ft ft. 



Vou convidar 
os índios que ainda resistem, 
as tribos que ainda insistem 
no direito de viver. 
E juntos vamos, 
reunidos na memória, 
celebrar uma vitória 
que '.'ai ter que acontecer, Ê Ê. 

Convido os negros 
irmãos no sangue e na sina, 
seu gingado nos ensina 
a dança da redenção. 
De braços dados 
no terreiro da irmandade 
vamos sambar de ·,enfade 
enquanto chega a razão, ft Ê, 

Vou convidar 
Oneide, Rosa, Ana e Maria, 
a mulher que noite e dia 
luta e faz nascer o amor. 
E reunidos no altar da liberdade, 
vamos cantar de verdade, 
vamos pisar sobre a dor, Ê Ê 

Vou convidar 
a criançada e a juventude. 
Tocadores me ajudem, 
vamos cantar por aí. 
O nosso canto vai encher todo pals 
velho vai dan,;ar feliz, 
quem chorou vai ter de rir, Ê Ê. 

Desempregados, 
pescadores,desprezados 
e os marginalizados 
venham todos se ajuntar 
a nossa marcha 
para a nova sociedade, 
quem nos ama de verdnde, 
pode vir, tem um lugar, Ê Ê. 

NOSSA ALEGRIA 

Nossa alegria é saber que um dia, 
todo esse povo se libertará: 
pois Jesus Cristo é o senhor do mundo 
nossa esperança realizará. 

E Jesus manda libertar os pobres, 
e se/r- cristão é ser libertador: 
nascemos livres pra crescer na vida, 
não prá ser pobres, nem viver na dor. 

Vendo no mundo tanto coisa errnda 
a gente pensa em desanimar: 
mas quem tem fé 
sabe que está com Cristo 
tem esperança e força pra lutar 

Não diga nunca que Deus é o culpado 
quando na •.ida o sofrimento vem: 
vamos lutar que o sofrimento passa 
pois Jesus Cristo já sofreu também. 

Libertação se alcança no trabalho 
mas há dois modos de se trabalhar: 
há quem trabalha escravo do dinheiro, 
há quem procura o mundo melhorar. 

E pouco a pouco, o tempo vai passando 
a gente espera a libertação: 
se a gente luta ela vem chegando, 
se a gente para ela não chega não. 

BENDITO DOS ROMEIROS 

Bendita e louvada seja 
esta santa romaria. 
Bendito o povo que marcha, 
bendito o povo que marcha, 
tendo Cristo corno guia. 

SOU, SOU TEU SENHOR! 
SOU POVO NOVO 
RETIRANTE E LUTADOR. 
DEUS DOS PEREGRINOS 
DOS PEQUENillOS, 
JESUS CFJSTO, REDENTOR. 

No Egito antigamente, 
do meio da escravidão .. 
Deus libertou o seu povo 
e hoje ele passa de novo 
gritando a libertação. 

Para a terra prometida, 
o povo de Deus marchou.
Moisés andava na frente
hoje Moisés é a gente

quando enfrenta a opressão.

Quem é fraco, Deus dá força, 
quem tem medo sofre mais. 
Quem se une ao companheiro 
vence todo o cativeiro, 
é feliz e tem a paz. 



HINO DA LEGIAO DE MARIA 

Quem é esta que surge formosa 
co90 o sol fulgurante na serra. 
Como aurora de luz radiosa 
Qual exército em linha de guerra. 

É A VIRGFM MÃE LEGIONÁRIA. 
É MARIA A RAINHA DOS CÉUS 
QUE NOS FAZ SER A WZ MISSIONÁRIA 
P.IB.� O l\>IUNDO LEVAR A tt DEUS. 

Daí-nos Virgem a fé mais profunda 
como a rocha plantada no mar 
que a todos a coragem infunde 
se a vida vitória negar. 

Dai-nos fé que nos faça lutar 
grandes coisas por Deus empreender 
procuramos as almas salvar 
sem temor, pois é nosso dever. 

Dai-nos fé na Santa Legi1\o 
seja o vínculo, a chama brilhante. 
Que conserva entre nós a união 
e ao fraco transforma em gigante. 

E um dia no céu a-Maria 
Nós unidos queremos estar 
entoando a mais doce harmonia 
Vossa glória nós vamos cantar. 

SONHO 

Ô 1 Ô 1 Ô' Lá-lá-lá-lá-lá-lá 1 

Ninguém pode prender um sonho, 
e impedir alguém de sonhar. 
Ninguém pode prender a esperança 
de um povo sofrido a lutar. 
Ninguém pode abafar o grito 
do oprimido clamando a Javé. 
Deus que salva e liberta seu povo, 
que ergue o caído e alimentf.l sua fé 1 

Todo sonho alimenta a história 
e a vitória do povo a chegar. 
Vamos juritos, que neste caminho 
ninguém sobra ou fica pra trás. 
Para ver este mundo florindo, 
crianças soi,-indo sem fome e sem dor, 
é preciso cuidar bem da vida, 
que vida sofrida se eleva em clamor 

Ninguém pode prender um sonho, 
como a luz do sol que nasceu. 
ele brilha inventando caminho, 
e desvela o que a noite escondeu. 
Ninguém pode abafar o grito e o clamor 
de quem sofre de tanto suor 
pelo pfo, pela paz e justiça, 
e anda a procura de um mundo melhor! 

SANTA MÃE MARIA 

Santa Mãe :Maria, nesta travessia, 
cubra-nos teu manto cor de anil. 
Guarda nossa vida, Mãe .Aparecida, 
Santa Padroeira do Brasil. 

AVEMARIAl AVEMARIA! 

Mulhe1· peregrina, fo1·ça feminina, 
a mais impo1tante que existiu. 
Com justiça queres que nossas mulheres 
sejam construtoras do Brasil. 

Com amor divino guarda os peregrinos, 
nesta can1inhada para o Além 
Dá-lhes companhia, pois tarnbém um dia 
fostes peregrina em Belém 

Com seus passos lentos, enfrentando os ventos 
quando sopram noutra direc!lo, 
toda Mãe Igreja pede que tu sejas 
companheira de libertaçrío. 

4 



·,

1 

Carlos Eduardo da Silva usa imobilizador no pescoço 
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O diretor do IML disse que não Cupello, disse que deve abrir in-

foram constatadas. queimaduras 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 houve alguma 
coisa, não conta com o apoio da 
cúpula do Exército", disse. 

As denúncias foram feitas ante
ontem pelo pároco da igreja São 
Sebastião -no morro do Borel-, 
Olinto Pegoraro, 60. 

Sales disse que Pegoraro não se
guiu orientação da diocese do Rio 
ao fazer a denúncia. O padre é reli
gioso camiliano e por isso está su
bordinado ao superior de sua con-

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 
papa. Em entrevista à Folha pelo 
telefone, afirmou que vê com 
''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 

atual, não podem agir com a pleni
tude da guerra'', disse. 

Segundo ele, os soldados não 
O comandante da ESG (Escola são treinados para as funções de 

Superior de Guerra), tenente-bri- polícia. De acordo com Ferolla, is-
gadeiro Sérgio Ferolla, disse on- so ajuda a explicar a ocorrência de 
tem não duvidar da possibilidade "distorções". 
de um soldado ter ''maltratado fu- ''O soldado é preparado para 
!ano, revistado alguém com mais destruir, já a polícia tem uma fun-
um pouquinho de violên�ia" du- ção social", afirmou. 
rante ações da Operação Rio. De acordo com Ferolla, a atua-Ele negou, porém, as acus_ações ção das Forças Armadas no Rio de tortura. Segundo ele, nao há ocorre em um cenário ''muito de-possibilidade de um soldado t�� licado". Isso porque, segundo ele, torturado p�ss?as "em um _ altar não há um inimigo claro e estão �II:ª r�ft?ren�iao!�cusaçoes do em vigor todas as garantias consti-�e.\.-mmta.na wonais E)e chegou a fazer u�

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
ver de errado ele comunique à cú
ria, que tomará providências. O 
objetivo é que cada uma não fique 
fazendo um trabalho isolado e sim 
tome uma atitude em conjunto. 

Folha - O padre Olinto 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 foi retirada ...

Sales - Talvez no caso dele seja 
diferente, mas as cruzes nas fave
las são todas colocadas pelo tráfi-

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
das. Já notei uma diferença enorme 
no Rio e me alegrei muito com es
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 dos 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 de todas as 
forças policiais no Rio no combate 
ao tráfico de drogas e ao contra
�e 9-osse ilegal de armas. 

.. ________ ., ... ---·- cAr.2io dis:-

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 
dos 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..aiudar nos contatos, o mi-

D 
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SECRETARIADC NACIONAL DA PASTORAL OPE& ... RIA 
Inscrição no CGC 27.212.968/0020-09 

Av. Pres. Kennedy, 1861 - Sala l 08 - 25020-000 - Duque de Caxias-RJ. 

Tel.: (021) 771.3459 - FAX (021) 772.5465 

CARTA ABERTA AOS l\1ILIT ��TES DA PASTORAL OPERA.IUA DO BRASIL 

.MUTIRÃO DA DECISÃO, ESPERANÇA EJ\1 CONSTRUÇÃO 

A Pastoral Operária fiel à sua missão e firme na crença da força elo nosso povo, 
vem através d.e seus militantes reafirmar as esperanças na busca da dignidade e o 
exercício da cidadania. 

Analisando a realidade do Brasil, refletindo sobre o forte momento eleitoral, 
temos certe--.la que construímos no dia-a-dia, a chegada do Reino, através da busca de 
wna nova sociedade, por meio de um projeto que vem surgindo na prática junto aos 
mais sofddos de nosso chão e que resgata os valores e lutas da vida do Povo. 

Temos clareza que os privilégios concentrados nas mãos de poucos, não serão 
facilmente mudados. Várias barreiras surgirão no caminho para desarticul.1r e 
quebrar nossas forças. Hoje, os meios de comunicação social (controlados por 09
familias) se esforçam para tornar verdade a farsa elo real, bem como convencer o 
povo t}UC tudo está r·csolvido e que a p:ihia já tem um novo salvador. 

Profundamente, eles jamais nos conhecerão, pois m1o sabem a força de nossa 
teimosia e ousadia de realimentar a esperança, porque para nós, ser feliz não é só 
sonho, é determinação e objetivo de vida. 

Reafirmamos então que: 

É impoiiante multiplicar ainda mais nossos esforços enfrentando com finncza 
os que não acreditam nesta força, e acham que continuarão a enganar e explorar a 
maioria empobrecida. 

Sabemos que nossos companheiros e companheiras se empenham, neste 
momento, debatendo os projetos de governo, fazendo campanha de valorização do voto, 
se envolvendo corajosamente na campanha e tantas outras àçõcs. 

Nada vai impedir o nascer da Felicidade, ou apagar a chama da esperança, 
porque sabemos que para nós a hora é sempre e que não vamos ficar de fora deste 
mutirão da decisão, bem como nossa Esperança em construção, nunca pára. 

l\"faria está conosco, nesta derrubada dos poderosos, sua benção e seu ânimo se 
espalhem e que Deus nos dê força, para akançannos a tão sonhada ressurreição de 
nossa pátria, onde o Brasil, seja justo, solidário e democrático, onde a Vida seja plcn;1 e 
abw1dante para todos. 

Felicidade e Vida, niio se ganha, se conquista, pé na estrada e bom traballio. 

lJm abrGçu, na co.rt � tle que :i fosfa virá! 

COORDENAÇÃO NACIONAL DA PASTORAL OPRRÁRIA 
Duque de Caxias, 18 de Agosto de 1994 



O.ARTA CO:TITITE 

�eunião Anrpliada, a Pastoral Operária diocesana de Nova I 

guaçu, tem a preocupação de repensar a sua atuação e importância nos tra

balhos com a base. Essa preocupação, parte das seguintes considerações: ' 

Temos otservado um certo esvazia.manto dos trabalhos de base em GTau acen

tuado; Í a necessidade de pensarmos as eleições 94. 

Entendemos, que se' não há, urna articulação com as -bases, através da' 

atuação dos grupos de base, a l}astoral Operária perde o sentido da impor-
.... - .... 

tancia e' 9 sua e}:istencia. 

Pàr a essa, reataliação é i121portante a presença de 1')essoas dos. grupos 1 

ou referencia.is de trabalhos de Pastoral Operária p.as·comunidatles i ."para ' 

nue a discússão seja cóerente com a rpalidade de cada trabalho. 

:B,ar emos uma discussão a partir do questionamento: Qual a importância 

dos tralalhos com-a ba3e? no sentido de rescatar essa caracter{stica que' 

deveria ser a referência prioritária nos trabalhos do conjunto da P.O.(�a 

cionai, estadual, diocesana). 

S 1 1 • - ª" ' + , . . . 1 rl t - 1 o:re as e�eiçoes )�-, uaremos um ponva-pe inicia 4e a uaçao· nesse 

sentido 1 com a intenção de apro.fu...11.dar:nos num próximo encontro'� 

PASTORAL OPERÁRIA. DIOqESAi.'iA 

Tema: P. J ., trabalho com a base e eleições 94 

D"' � • ·')L!.. / C:t,•.� ... :.. (;J.,. .... ... ' 

Horário: 9:00 

Loca1: C3.tedral Santo A:n!;Ônio TI. I. 



ÇARTA CONVITE 

Na )rÓ:::ima Reunião Ampliada, a Pastoral Operária diocesana de Nova i

guaçu, t8m a preocupação de repensar a sua atuação e importância nos tra-

balhos e :)ffi a b-ase. 
- • • ... 1 

Essa preocupaçao, parte das seguintes consideraçoes: 

Temos orservado um certo esvaziamento dos trabalhos de base en s-rau acen

tuado; I a necessidade de pensarmos as eleições 9L�. 

Eni.8ndemos, que se não há, uma articulação com as bases, através da' 

atuação dos· grupos de base, a I)astoral Operária perde o sentido da impor

tância ( � sua e�::istência. 

Para essa reátaliação é ;i.!!1porta..YJ.te a presença de pessoas dos. pupos' 

ou referenciais de trabalhos de Pastoral Cl)erária p.as ·comunidades,. ·para 1 

nue a. discupsão seja cóerente com a realidade �e .cada trabalho. 

Fru emos u.ina discussão a partir do questionamento: �al a im:portincia 

dos trala1hos com.a ba3e? no sentido de resc;atar essa característica que' 

deveria ser a referênc=í;.a prioritária nqs trabalhos do conjun.to da P. O. (Na 

cional, estadual, diocesana) .. 

Solre as eleições 94, daremos ll'!l ponta-pé inicial de atuação nesse ' 

sentido: com a intenção ele a:orofur1darrnos num urÓximo encontro. 
. . 

m
.Lema: p. J •. 

, 

D"' '71 • -'Jl!.. ,/ r=i1 
�· ._.. .. ' -·t·

trabalho com 

Horário: · 9: 00 

PASTORAL OPER/ulIA DIOCESAi.�A 

a base e eleiç�es 94 

LocaJ.: C3.ted.ral Santo An:t;Ônio H. I. 



�ASTORAL OPERAR� ESTADUAL 
Av. Mal. Floriano Peixoto. 2262 

26,210 - NOVA IGUAÇU - RJ 

Nova Iguaçu,15 de março de 1994. 

Prezados(as) amigos(as) , 

Realizaremos no prximo dia 11 de abril (2º feira) do corren 

te ano, das 09:00 hs às 13:00 hs , na Catedral de Nova Iguaçu - Av. Mal 

Floriano Peixoto,2262 - Encontro Estadual de Agentes (padres e irmãs)ll 

gados a Pastoral Operária. 

Consideramos de fundamental importância,que o Agente esteja 

integrado de forma especifica nos trabalhos pastorais. Por isso,nos Úl

timos anos temos buscado contribuir,atraves desses Encontros,proporcio

nando espaço para reflexÕes,trocas e comprometimento. 

Nossa pauta,terá como eixo o seguinte questionamento 

Como nós,Agentes,juntamente com os trabalhadores (as) pode

mos contribuir 

a) na celebração do dia 1ª de maio

b) do (maio) na comemoraçao mes de Maria 

c) na organizaçao da 7º Romaria dos Trabalhadores e 

d) da CF/95 (Os Excluídos) na preparaçao ?

Aguardando sua presença com muita alegria , enviamos 

fraternal abraço. 

GILBERTO DIAS DA SILVA 

P/Coord.Est.Pastoral Operária - RJ 

nosso 



CARTA - Cf)?TVITE 

Dia 07 de agosto realizaremos o 22 FORRÔ DO TRA.BALliADOR

MULHER E RONEM NA LUTA E NO LAZER. 

Este evento terá três objetivos: Angariar fundos ( A P� 

toral Operária caminhando com as próprias pernas ) ; Confraternizar ( .InQ

menta de encontro e reenc9ntro das compru1heiras e companheiros); For -

mar a trabalhadora e o trabalhador no direito ao lazer ( lazer faz par� 

te da nossa vida). 

Vivemos num sistema em que a classe trabalhadora é explQ 

rada no trabalho· e no dia-a-dia com a família desconhece outras necessi 

dades importantes para o bem estar pessoal e social dentre elas encon.

tra-se o lazer que lhe é oferecido como privilégio de poucos. 

Cabe a nós criarmos esse espaço alternativo, tendó em 

vista os objetivos acima apresentados e também de dar o nosso grito de' 
. 

,. 
. existencia no sentido de fazer valer o direitd> de fato. 

Converse com as companheiras e companheiros sobre a que.§. 

tão e convide-os para o nosso FORRÓ. 

·Pastoral Operária diocesana

-



Nova Iguaçu, 08 de agosto de 1994 

Companheira e Companheiro 

Saudações 

A Equipe de CoordenaçJo da PO de Nova Iguaçu, reuni

da no dia 07, domingo pp.,achou pur bem enviar a você esta car

ta-convite para uma reunião ampliada, no dia 28 do corrente, do 

mingo, na Catedral. 

PROGRAMZ\.: 

09,oo hs - Informação e Reflexão 

10,oo as 11,oo hs - Estudo sobre o REAL e as ELEIÇOES 

do dia 03 de outubro próximo. 

11,oo as 12,30 hs - Romaria do Trabalhador 

Pela Coardenaç�;' 

Zé Miguel 

Roberto 

Cida 

Carminha 

r,1 ,. . J..' _avio



CARTA CO!TVFI:E 

�·t . , • I 

.
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"t Op , li:r T 1',a [):co:::ima Rew·nao Ampliada, a 2astoral eraria diocesana de .i:�ova � 

r;uaçu, tem a preocupação de repensar a sua atu?,ç-Õ.o e importnzlcia nos tra

balhos e om o.. bar;e .• Essa preocupação, parte das seguintes considerações: 1 

Temos o1: servado um çerto esvazia.manto dos trabalhos de base em :;rau acen

tuado; l a necessidade de pensarmos as eleições 94.

Erít'endemos, que se não há, -tuna articulação com as bases,· através da' 

3.tuação dos ·xrupos de base, a l'astoral Operária perde o sentido da impor

tância (9 sua ex:i.stência. 

Par a essa rea�aliação é importante a presença de l)essoas dos. pupos 1 

ou referenciais de trabalhos ele :Pastoral Operária p.as · cotn:unida.à.es, _·para ' 

:g_ue a. di scu.ssão se�iá. coerente com a. realidade de cada trabalho. 

' Fa.1 emos uma discussão a partir do questionamento: ÍiUal a importância 

dos tralalhos com a ba.3e? no sentido de rest;atar essa característica que• 

deveria ser a refe.rência prioritária nos trabalhos do conjunto da P. O. (Na 

ci.onal, estadual, diocesana) •

.,,/ Sol re as eleições 9lJ-, daremos u.,111 ponta-pé inicial de a.tuaçãb nesse ' 
- , . ' " 

sentido:· com a intençao ele aprofu...7.dar::ios num proximo encontro. 

T "D 1
�: J;. �., trabalho com

Horário: 9:00 

PASTORAL OPERÁRIA.DIOCESANA 

a base e eleiç5es 94

Loca.J.: C :1.tedral Santo Antônio ri. I. 
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BICUDA ECOLÓGICA 
Tel: (21) 3352-2452 / 3352-1245 - www.bicuda.org.br - bicuda@org.br 

VERDEJAR - Proteção.Ambiental e Humanismo 
Te!: (21) 2593-2570 (Edson) l (Ana Paula) / 
verdejar@hotmaiLcom.br 

CONSA - Conselho Comunitário de Saúde do Complexo do Alemão 
Te!: (21) 9169-8439 (Marisa) - smartine@terra.com.br 

OS VERDES - Movimento de Ecologia Social 
Tel: (21) 9913-4135 / 2224-6713 -• osverdes@hotmail.com.br

CEPEL - Centro de Pesquisas e Estudos da Leopoldina 
Te!: (21) 2590-1998 (Kena) - cepel@alternex.com.br 

�llllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

APEDEMA - Assembléia Permanente das Entidades de Defesa do Meio Ambiente 
- Te!: (21) 9908-2773 (Sérgio Ricardo) - apedema@hotmail.com.br

AGB - Associação dos Geógrafos Brasileiros - Seção Rio
agbrio@bol.com.br

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE DA ALERJ
Tel: (21) 2533-9955 / 2533-9353

"'' w� 
".: "t, ., 

.. 4-J· &vr 
CREA--RJ 
www.aea-rJ.org.br 

Conseh> Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

Rua Buenos Ai'es, 40 - Centro - RJ 
Tet 21) 2206-9662 

Rua Buenos Aires, 40 sala 810 • Centro • RJ 
Tel: (21) 2206-9662 ramais: 1113/105/114 

..., 

1 
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�(Mt/a da

Serra da Misericórdia 

Propostas da Sociedade 
_ 
Ciyil para a APARU

(ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E RECUPERAÇÃO URBANN 

DECRETO LEI N° 19144 DE· 16/11/2000 

A.P.A.R.U. da Serra da Misericórdia 

trajá 

D Serra da Misericórdia

�Pedreiras e Saibreiraa

Inhaúma 

Rio de Janeiro, Agosto/2001



Apresentação 

E ste documento é o resultado de anos de
luta pela preservação da Serra d a
Misericórdia. Com p õ e  o conjunto de
reivindicações d a  sociedade civil organizada 
para a região e foi aprovado em seminário
realizado em 19 de Setembro de 2000 com
a participação dos grupos signatários,
representantes da sociedade científica e óo
Governo Municipal. 
Corno resultado desta mobilização em 16 de Novembro de 2000 foi· as · d D t M · · l srna o oecre O u�cipa 19.144/2000 criando a APARU (Área de Preservação Ambientale Recuperaçao Urbana ) da Serra da Misericórdia.
No .:ntanto, entendemos que_ a conquista de melhores condições ambientais para aregiao depende ?e uma ge�tao democrática , uma construção de cidadania na lutapor melhor quabdade de vida para a população.

Rio de Janeiro, 12 de Agosto de 2001. 

BICUDA ECOLÓGICA; VERDEJAR; OS VERDES 
CONSA; CEPEL; APEDEMA/RJ 

A preservação das áreas verdes urbanas que ainda restam no município do Rio
-de Jane�ro e essencial para a _qualidade de vida do carioca, em especial para a 
pop_utaçao da Zon� Norte da Cidade. Sendo assim, ao apoiarmos a iniciativa das

:;�dad�s que assinam esta Carta e que lutam há anos pela Serra da Misericórdia
u tim� a_rea verde da Leopoldina, reafirmamos o papel plural deste Conselho e� 
contnbuu para a melhoria da sociedade e a defesa do meio ambiente. 

Rio de Janeiro, 12 de Agosto de 2001. 

José Chacon de Assis - www.chacon.eng.br 
Presidente do CREA-RJ 

o que poderá provocar o espalhamento dos metais pesados e sedimentos acumulados durante 
anos naquele local. Apenas a dragagem não soluciona os problemas de poluição dos rios e
canais que desembocam no canal do Cunha. É preciso um amplo programa integrado de
saneamento ambiental, controle das inundações e fiscalização do parque industrial;
20- Requerer uma perícia técnica independente, através do MP, com o objetivo de realizar a
análise dos sedimentos e da água, visando avaliar a proposta de dragagem em grande volume
do lodo do Canal do Cunha, que será oneroso aos cofres públicos e poderá provocar forte
impacto ambiental para a Baia de Guanabara, podendo atingir inclusive as áreas remanescentes
de manguezais;
21- Questionar a limitação técnica e ambiental do Projeto do Piscinão da Praia de Ramos, a
fim de esclarecer a opinião pública que o mesmo não soluciona em definitivo os problemas de
poluição da região, nem contribui para a despoluição efetiva da Baía de Guanabara;
representando uma prática de "maquiagem ecológica", ape�ar de apresentar aspectos positivos
como o tratamento paisagístico do local e a montagem de uma Lona Cultural;
22- Exigência junto a FEEMA (Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente) e a SMAC
(Secretaria de Meio Ambiente da Cidade do Rio de Janeiro) da instalação de uma rede permanente
de monitoramento da qualidade do ar da região da Leopoldina, que é considerada a ba-ic:
aérea mais poluída do Rio de Janeiro;
23- Exigência, inclusive através do Ministério Público estadual e federal, da realização de
uma Auditoria Ambiental (prevista pela Lei Estadual Nº 1898/91) do sistema de saneamento 
básico de toda a região da Leopoldina, que é administrada pela CEDAE (Companhia Estadu�l
de Águas e Esgotos) e apresenta baixa eficiência, reduzida cobertura, polui os tios e a Ba1a 
de Guanabara. Cobrar investimentos para a melhoria e ampliação desse sistema; 
24- Exigência à CEDAE ( Companhia Estadual de Águas e Esgotos) de investimentos visando
a ampliação do sistema de abastecimento de água da região da Leopoldina, que apresenta
significativo déficit, especialmente nas áreas de favelas e de populações de baixa renda;
25- Cobrança à FEEMA (Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente) e à SMAC
(Secretaria de Meio Ambiente da Cidade do Rio de Janeiro) de um rigoroso controle das 
principais empresas poluidoras da região (pedreiras, indústrias, etc). Preparação de um 
inventário a partir Las informações disponíveis;
26- Organizar e capac:itar as entidades civis locais, a partir da experiência_ que será 
proporcionada no Conselho Gestor da APARU, para participarem da criação e funcwnamento
de um futuro Comitê de Bacia Hidrográfica, conforme prevêem as leis federal (9433/97) e
estadual(3239 /99) sobre Recursos Hídricos. 
Em função disso, solicitamos a análise das propostas acima relacionadas e a apresentaç�o de
um cronograma público de investimentos visando a execução e implementação das açoes e
programas indicados como prioritários neste documento. 

Rio de Janeiro, 10 de Julho de 2001. 

BICUDA ECOLÓGICA; VERDEJAR; OS VERDES: CONSA; CEPEL; APEDEMA/RJ 
C/C: Procuradoria Geral da República (PGR) 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 
Comissão de Defesa do Meio Ambiente da ALERJ 
r""'VPl - Con ·" 



10- Inclusão das micro-bacias situadas no em torno da APARU da Serra da Misericórdia no
PDBG-2 (segunda etapa do Programa de Despoluição da Baía de Guanabara), a ser financiado
pelo BID e pelo Governo Estadual. Revitalização das nascentes presentes na serra, com
reflorestamento das matas ciliares. Todos os canais e rios da região encontram-se extremamente
poluídos, causando graves problemas de saúde pública (doenças de veiculação hídrica) e
contribuindo para a poluição das praias das Ilhas do Governador e do Fundão, assim como da
Praia de Ramos;
11- Desativação total das Pedreiras que exploram na Serra da Misericórdia, poluind(?
demasiadamente o ar das comunidades situadas no entorno da Serra, principalmente os
Bairros de Inhaúma e Engenho da Rainha, onde pode-se constatar nos postos médicos da
região um alto índice de alergias respiratórias. levando-se em consideração, o fato de onerar
o setor de saúde pública, e a perda de horas de trabalho que tais problemas acarretam (carga
de doenças), com o conseqüente prejuízo para os moradores da região e mesmo para a
economia, tal atividade configura-se contrapr,pducente;_
12- Cobrança do passivo ambiental (dívida por poluição) provocado ao longo dos anos,
pelas mineradoras e saibreiras localizadas na Serra da Misericórdia, que contribuem
decisivamente para tornar a Zona .da Leopoldina a mais poluída da cidade do Rio de Janeirr:
de\lldo à poluição atmosférica. ·Este passivo ambiental deve ser pago pelas mineradora�.
conforme a legislação vigente, que determina que o agente poluidor é responsável pela
degradação, sendo obrigado a rfp.aJ<1rns.cta.nos ambientais (conforme o.An:,J4 da Lei Federal
6938, que estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, e o Decreto Federal 99.274/90,
assim como a Constituição Federal, Art. 225, parágrafos 2' e 3' ), estando o poluidor ainda
sujeito à sanção penal e administrativa;
13- Recuperação das áreas degradadas, após o fechamento (ou desativação) das pedreiras,
com amplo reflorestamento e destinação de algumas áreas de fácil acesso para serviços essenciais
como escolas e unidades _de saúde, bem como iniciativas de geração_ de renda, atividades
culturais, esportivas e outras que promovam a integração da comunidade;
14- Reconquista e recuperação dos espaços públicos (praças e logradouros). Arborização de
todas as ruas dos Bairros que fazem parte do entorno da APARU. Execução dos projetos já
existentes de praças, parques e jardins;
15- Implantação de uma Lona Cultural na Serra da Misericórdia (numa pedreira desativada ou
na área de lazer da Rua Sérgio Silva). Esta Lona deverá ser administrada por um Conselho
Gestor Comunitário, em conjunto com a Secretaria Municipal de Cultura.
16- Cessão do espaço público da antiga Creche Municipal da Rua Pescador Jovino (Serrinha
Madureira), à comunidade, para instalação de um Centro Sócio Cultural;
17- Ampliação do Projeto Favela-Bairro nas comunidades de baixa renda, situadas na Serra da
Misericórdia, trazendo infra-estrutura de abastecimento d'água, saneamento básico e drenagem;
18- Incentivo à coleta seletiva de lixo, e apoio à formação de Cooperativas de catadores como
forma de gerar novos postos de trabalho, e eliminação dos vazadouros clandestinos de lixo;
19- Questionamento, inclusive através do Ministério Público, do projeto elaborado pelo
Departamento de Hidrologia da COPPE/UFRJ (Coordenação dos Programas de Pós-Graduação
em Engenharia), contratado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e a SERLA
(Superintendência Estadual de Rios e lagoas), que não dispõe de Estudo de J"'l"'Jcto Ambiental
(EIA/RIMA) e se li111ita à dragagem de cerca de 10 milhões de m3 de lodo r'- ·1al do Cunha, 
o,; 

Serra da Misericórdia 

Ü s dados históricos sobre a Serra da Misericórdia remontam ao  primeiro
cicl� agrícola._ Nos séc_�los XVII � XIX servia como divisor entre as importantes freguesias
rurais de Inhauma e IraJa, que mais tarcre se converteram em freguesia� 1Jrbanas e finalmente 
em bairros da cidade do Rio de Janeiro. \ 

No Brasil, o modelo de desenvolvimento urbano-industrial adotado, gerou um incontrolável 
processo de migração e crescilllento desordenado das cidades desde a década de 40 do 
si!culo passado. O "inchaço", o crescimento desordenado e a poluição passaram a faztr narte 
iritegrante do cotidiano dos centros urbanos. 
Inserida na bacia hidrográfica da Baía de Guanabara, a Zona da Leopoldina, situada no 
Município do Rio de Janeiro, ê um reflexo desta equivocada política de urbanização sem 
planejamento e sem participação popular, que tem como principais conseqüências a baixa 
qualidade de vida (inclusive ausência de saneamento básico e abastecimento d'água adequado) 
e a favelização das encostas, Em função desta situação de exclusão social, o tráfico de 
drogás, a criminalidade e a violência -associados aos níveis elevados de desemprego, 
especialmente nas comunidades de baixa renda- dominam quase todas as favelas cariocas. 
A região abrange cerca de 43,9 km2, e está localizada numa faixa de planície entre a Baía de 
Guanabara e parte do Maciço da Tijuca. Na Região da APARU se encontram 19 bairros e 
diversas favelas. Entre os principais corpos hídricos destacam-se o Canal do Cunha, formado 
pelos rios Jacaré e Faria -Timbó, o Canal da Penha e os rios !rajá, Nunes e Ramos. Na área 
situa-se a Praia de Ramos, considerada pelos órgãos públicos a "mais poluída do Brasil". 
Dados de 1991 indicam que a população da Leopoldina corresponde a 11% do total de 
habitantes do Município do Rio de Janeiro, ou seja, 597 .699 habitantes, composta po1 
47,7% de homens (285. 101) e 52,30/o de mulheres (312.598). Do total dessa população, 
37% estão distribuídos em 69 favelas, 23% em 35 conjuntos habitacionais populares, 
totalizando 60% da população em habitações populares, e 40% no que se chama "asfalto" 
(IPLANRIO, 1991). 
A situação ambiental é gravíssima. Dados da FEEMA consideram esta bacia aérea a mais 
poluída da Cidade. A última área verde da região dà Leopoldina está deteriorada, com índices 
de mortes prematuras (em torno de 1000 ao ano, segundo o Banco Mundial) por doenças 
pulmonares, que atingem principalmente crianças e idosos, agravadas pela poluição química 
e de partículas en:i suspensão no ar, oriundas do parque industrial e das pedreiras que operam, 
sem controle amb1en•.al i>.Je�uado, no interior da Serra da Misericórdia. Tal situação é constatada 
por p�eumologistas, dermatologistas e neurologistas e é visível nas estatisticas dos postos
d� sa�d: q�e ate_ndem � população da região. Ressalta-se ainda que uma das áreas da Serra da
M1sencord1a, a comumdade do Complexo do Alemão, tem o maior número de casos de 
tuberculose de todo " Municipio. 

O'.l 



A REGIÃO DETÉM O MENOR ÍNDICE DE ÁREA VERDE PER CAPITA DO MUNICÍPIO. Isto é associado 
de forma direta ao aumento da temperatura média local, configurando uma "ilha de calor", o 
que contribui para o agravamento das conseqüências da poluição atmosférica. 
A atividade de mineração destinada à construção civil provocou uma forte degractação da 
área, destruindo os topos de morros, eliminando nascentes e a vegetação. Foram poucas as 
grutas e formações rochosas marcantes da Serra da Misericórdia que resistiram à destruição. 
A Pedra da Penha e a Pedra Bicuda ainda resistem. A primeira por abrigar a Igreja da Penha, 
e a segunda por obra e graça da sociedade civil organizada. 
Apesar desta intensa descara�erização ambie�tal: a Serra da Mis.ericórdia �i�da apr��enta
mosaicos vegetais regenerativos de Mata Atlantica, onde dommam espeaes grarnmeo
herbáceas e arbustivo-arb6reas, constituindo-se em micro-ecossistemas mantenedores 
de bancos genéticos, representativos da vegetação original. Os ecossistemas locais, 
fonnados por restitos da Mata Atlântica, constituem os últimos traços vegetais e refúgio 
de fauna da Região da Leopoldina•que, em conjunto com o sistema de drenagem, 
configuram-se em zonas armazenadoras de água. 

os mananciais existentes no entorno da Serra viraram valas de esgotos (ou valões) sem 
tratamento. Hoje é possível identificar apenas duas pequenas nascentes no interior da Serra 
da Misericórdia, ainda aproveitadas pela comunidade. 
Nos últimos cinco anos surgiram no entorno da Serra da Misericórdia várias iniciativas da 
sociedaae·avn;-cifoi o objetivo de preservar ô q·úe · ainda existe deste écossísté-nia, recuperar 
as áreas degradadas, contribuir para a melhoria da qualidade de vida e resgatar a cidadania 
da população. 
Juntamente com o fortalecimento desta rede cidadã, é imprescindivel a ação efetiva do 
poder público estadual e municipal, no sentido de promover os investimentos necessários à
recuperação ambiental e melhoria da qualidade de vida. 

O RECONHECIMENTO PELO PODER PÚBLICO DA IMPORTÂNCIA 
AMBIENTAL DA SERRA DA MISERICÓRDIA E A CRIAÇÃO DA APARU 

A Lei Orgânica Municipal e o Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro reconhecem o 
valor ambiental da Serra da Misericórdia, assim como sua importância como patrimônio 
paisagistico. 
Depois de cinco longos a_11os de luta, promovida por organizações ambientalistas e comunitárias, 
como a BICUDA ECOlÕGICA, VERDEJAR, OS VERDES, CONSA e o CEPEL entre outras, finalmente 
a Prefeitura do Rio através do Decreto No.19144, de 16 de Novembro de 2000, instituiu a 
APARU (Área de Preservação Ambiental e Recuperação Urbana) da Serra da Misericórdia. 
A legislação federal, em especial a Lei Federal Nº . 9985/2000, que criou o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação (SNUC} e o próprio Decreto Municipal 19.144/2000, consagram a 
necessidade da participação da população na gestão das áreas de valor ambiental a serem 
preservadas. Para isso, é imprescindível enrnlver nesta teia de cidadania as escolas, igrejas, 
associações de moradores, a comunidade cientifica e o movimento ambientalista local A 
região tem potencial para se constituir num espaço de uso coletivo em atividades de lazer, 
educação, cultura e esporte. Há necessidade de se desenvolver pesquisas acadêmicas e projetos 
demonstrativos de educação ambiental. 
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Em função disso, nós das entidades civis BICUDA EC�LÔGICA, VERDEJAR, OS VERDES, CONSA e
o CEPEL ª!.'res�ntamos ao Governo do Estado� Prefet�ura do Rio de Janeiro e à sociedade em
�eral as .,egumtes propostas de cunho sõt10-amb1entaL às quais estaremos engajados _
Juntamente com outros segmentos sociais- para transformar em Políticas Públicas. 
Desde já alertamos que os principais problemas da Leopoldina (inclusive de saneament 
bás!co, rec_uperação am�i�n�l da Serra �a Mi�ericõrdia e o controle industrial) soment�
serao solucionados ou m1mm1zados com a mclusao desta região -que apresenta alta densidade 
populacional e concentra pontos críticos de poluição- na segunda etapa do Programa d 
Despoluiç:io da Baia de Guana�ara, que se encontra atualmente em negociação pelo Govern: 
do Estado com agentes finanaadores externos •. 

1 PROPOSTAS . llllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllll�llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
01- Nomeação imediata dos representantes da sociedade civil no Grupo de Trabalho, criadopelo Decreto N2

• 19.510, de 23 de Janeiro de 2001; 
02- Criaç�io do Conselho Gestor da APARU da Serra da Misericórdia, com ampla participaçãoda sociedade civil. instituições cientificas e dos moradores; 
03- Estabelecimento de parcerias e cooperação institucional com universidade e centros depesquisa como a FIOCRUZ, UERJ, UFRJ e UFF, com prioridade para a elaboração de um"Diagnóstico Preliminar Sócio- Ambiental da área do entorno. da APARU da Serra daMisericórdia"; 
04- Manutenção dos limites originais da APARU, previstos no Decreto Nº. 19.144/2000, e
elaboração _d? �lano de Ma_n�jo e Uso Sustentável, com a �efinição das áreas apropriadas para
uso comumtano, como atiV1dades de lazer e esportes, tnlhas, ciclovia e montanhismo (que 
hoje já é praticado na Pedra da Bicuda), assim como as áreas a serem recuperadas. 
05- Implantação de um Parque Público e área de lazer na Rua Sérgio Silva-Inhaúma, com a
reconstrução do campo de futebol destruido pelos tratores dos "grileiros" em 1999; 
06- Ampliação das áreas de atuação do Projeto Mutirão Reflorestâmento, da Secretaria
Municipal do Meio Ambiente, com prioridade para as Ruas Sérgio Silva e Maracá, e sua
urgente implantação na Vila Cruzeiro. No reflorestamento destas áreas deve-se priorizar a
contratação de mão-de-obra das comunidades locais;
07- Sinalização ecológica e cercamento da APARU, com prioridade para os trechos das Ruas
Sérgio Silva e Flexal (Inhaúma), Maracá (Jardim do Carmo), e comunidades da Matinha,
Mineiro e Cabloco ( Complexo do Alemão);
08- Cadastramento, pela Secretaria Municipal de Habitação e Defesa Civil, das familias de
baixa renda que vivem em área de risco geológico (sujeitas à deslizamentos) como no caso da 
Rua Maracá (Jardim do Carmo) e das dez casas situadas no final da rua Jangada (Vila Kosmos), 
e em ocupações irregulares existentes no interior da APARU, promovendo o reassentamento 
em lugar próximo e habitável. conforme prevê a Lei Orgânica Municipal e o Plano Diretor da 
Cidade. Assim como embargar, imediatamente, loteamentos e construções irregulares nessas 
áreas, onde inclusive ocorreu "gri�gemn de terras públicas, como no caso da Rua Sérgio Silva 
(Inhaúma); 
09- Execução de projetos demonstrativos de Educação Ambiental e Sanitária, tendo como
enfoque a recuperação ambiental da Serra da Misericórdia;
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Pen coalh,cirnnt, 1 ,-, lnftnltCIJât •tta, afu4ando clarear •,ulgaJÕH e,emualnttnt, .. ,.,.wn, ,.,,. 1nt.,.1, • 
'"""6t lfre. • -. .te ..,. J ... G•I" V'9tl, .te htl61a, Suisa, expMcand, •• ,.... 4t rlllÚIMII i ..... 
llllto � P-,.. (1t. ft1 i lnt-.e do Stcnt6rto·Gnl ela Conferindo Episcopal da s.,. 10 r...t• • rat1 ,-, ... 
Cnfw61NiesffhcapâL 

BaRiléia, primeiro de junho de 199.S 

Aos padrel; di'-:.-onos, agentes de p111toral 
e aos fiéis da Diocese de Ilasiléia (BAie, Baseh1) 

Caros innlos e innls 

Na canA que enviei II voc.-@11 no dia dol1 de fevereiro de 1994, apó11 minha eleiçlo para Biepo de

8.-siléia, cu me � a mlnhH ltmltaçõe11 e lhe1 dh111e que nllo pmlcrfnmo1 caminhar Jumo• tem wl ...

qt�lu e decq,çõea. MtnhH Umlt11Ç6e11 manlfe111ltrnm-11e de umn íonn11 <100 nunca h1vla hnasJnado IM

�"lll1'. lqlt,la de minha clot\·fto para Hi11po, p11t11el por umn tlifin1ld11dc afetiva �ada vez mat1 diflcll de

superar. Procurel entlo apoio junto a wna mulher c1ue havia conhecido h6 ma11 lempO. De11a _relaçlo

surgiu uma gravidez. Tentei o di11Cet11hnento nesta minha Rilun�fto como o lentaria cada padre. Sinl0-1lle

� a constatar que jd nlo me é possfvel exercer o minislério "sem constranghnen�"· Foi por �IO

que -apre9mtei a Joio Paulo D minha renúncia de Bi!ipo de Basiléia. O Santo Padre aceitou meu pedido

ne�te dia dois de junho de 1995. 
Eu ,ei que esta minha .. fraqueza" vai decepcionar inuitos agentes de pastoral. ministros ordenldot

e leigos, e muitos fiéis. Eles colocaram em mim muitas espernnçaR a que eu não pude corresponder. Elea
me apoiaram na oração. Eu o senti ao longo deste ano e lhes sou reconhecido. Apesar disso, eu nlo 
congegui superar meus problemas pessoais. -� -� 

Durante este ano, eu fui muito bem acolhido como Rispo de nossa Diocese. No Con1elbo 
Episcopal, junto aos colaboradores e colaboradoras do bispado, nos conselhos diocesanos, junto .,. 
decanatos regionais e aos diversos organismos, encontrei precioso apoio em meu trabalho. Sou-a.e. 
infinitame.nte agradecido. O que eu tentei realizar no meu minislério, o que disse nas celebrações litúrgica 
e nos encontros expressa minha convicção mais profunda. Apesar de minhas dificuldades pessoais, eu me 
agarro a ela. 

Em meu ministério episcopal, tive o privilégio de viver numcrrn1as experiências enriquecedora e 
de ronstatar como a vida de fé é divcna em 00111 Diocese. Nas pnr<>quiaa, no, arupo1 de divenu ,,..... 
e em muitos outros gmpos e movimentos, hj uma real bu11ea de l>cmt como ele 1e revelou erri Jesu1 Crlllo. 
J.:.11u expcril'nciaa alimentam minha confiança de que o fo1pfri10 de l>cu11 é maior do que a fraqueza de 
alguém.(� em sua força que nossa Diocese continuará a enconlrar RCU caminho no seio da Igreja. Eu peço a 
todos v� que �ntinuem esta caminhada com confiança e que renunciem a "aç.õea particularet" • 
conseq�1a de minha demissão. Tenho certeza que a oração de vocês continuará a suSlentar a Igreja em 
nossa Diocese. Eu mesmo confio o futuro da Igreja a Jesus Cristo e a seu Espfrito. 

E�tou conaciente que minha decisão, na situação Rocial e ecleaial atual, vai �brir a di1e111t1o soht� o �hhato. Dela reaut111rá mna nova deaconfiança: pergunlnr-Re-á se os padres podem IUJmmte viYer
geu �g8Jamento no celibato. Contudo, sou agradecido a todos os que vivem ICU cehbato na rmneza e 111fi<leli

f
dade

1 

· Eu � peço, nlo se deixem penurbar por minha atilude. Estou convicto de que 00 celibato �poss ve mna vida pbtamente realizada. 
' ' 

A todos que eu tt---· · 
hc 

-"""'r-10001 e magoei, do fundo do coração, peço que me perdoem Para mim� ga agora O � que deverá levar-me a ver claramente cm que diMí'Ao seguirá meu cam
.
inh ,. isso que vou retirar-me no s,·•Anc · . ..,. · o . .r. por 

É 
IL� 10 para encontrar-me cormgo mesmo. · na fé em Jesus Cristo que encontramos a f, ·' da conversão e de -·i 

orça uc supcrnr a no11e do erro de segtiir O caminho• ·- y r novamente II vida. 
Pedindo ao Senhor lfllC nos o anh como Dispo de Basiléie. 

, cornp e com Run f,lln\·fio nesta caminhada, despeço-me de voe&
Com minhfl!I 11nudaçfSe� cordiais, 

Jean Georges VogeJ 
Bispo de RasU6ta 
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Nova Iguaçu, 02 de março de 2005 

De: Centro Sociopolitico da Diocese de Nova Iguaçu 
Para: Conselho Paroquial da Catedral de Santo Antônio 

Assunto: Cessão de sala 

Irmãos na fé e caminhada, 

"Felizes os que promovem a Paz" 

O centro sociopolítico de nossa Diocese está present_e desde 2001, dentro do setor das Pastorais Sociais e· 
tem a missão de ajudar a todos/as os/as cristãos a refletirem e agirem no campo da Fé e da política na 
perspectiva do bem comum. 
Para desenvolver nossas atividades contamos com os grupos de "Fé e Co�pi-omisso" em 5 municípios de 
nossa jurisdição. Cada município tem um coordenador que se reúnem mensalmente corri um grupo 
composto de representantes das Paróquias. 
Por este motivo, nós do município de Nova Iguaçu, vimos solicitar a cessão de uma sala para podermos 
realizar nossa reunião, que acontece toda a 1 ª segunda-feira de cada mês, das 18:30 às 21:00. 
Na esperança de contarmos com seu apoio, desde já agradecemos. 
Saudações fraternas, 

Flávio Antônio Brandão de Souza 
Coodenador Municipal de Nova Iguaçu 

C:\CSp\Carta de Cessão de Sala - F -C- Nl.doc

�Clú,L�vrz�o 
Pe. Co s o Bruno 

Coordenador do Centro Sociopolítico 





Escutemos 
Vamos desenhar futuros na areia

O homem e a mulher desenhando um mundo sem divisões

Um mundo azul onde o céu

Não esteja compartimentado

Onde o amor escape 
das casas e dos parques 
e entre nas vassouras 

nas trouxas de roupas, nas panelas ou nas crianças

Vamos desenhar um homem e uma mulher conversando

Acompanhando-se no olhar, além da porta.

Um homem e uma mulher alegres

Caminhando na areia aos domingos

Como se houvessem nasci.dos juntos

Vamos desenhar um mundo único

Onde o pequeno também seja Importante

Van;i.os desenhar o lar do mesmo tamanho que a fábrica

Do mesmo tamanho que o melhor e mais aguerrido combate

Vamos desenhar o amor com grandes letras

E o homem e a mulher se amando

Vamos desenhá-los como a pedra angular de um formoso edifício

Vamos desenhar a força de um homem e uma mulher 

E seu amor de leões pelos filhotes

Vamos desenhar uma estrela de luz

Uma estrela na fronte do homem

Uma estrela na fronte da mulher

Vamos desenhar com as cores que mais queiramos

A cor da paz 
A cor do amanhã 
A cor ondulante da cana de açúcar

A cor dessa casa que chamamos de minha casa

Vamos desenhá-los como dois furacões de mãos dadas

que desenham o mundo de novo

Fragmento de um poema de Gioconda Belll, poetisa nicaraguense 

SÃO OS COMPROMISSOS DA 
PASTORAL OPERÁRIA NACIONAL 
NESTE NATAL· 89 

Foto: 

Maria Lourenço 



1 
e também verdade que cresceu o numero daqueles 

que não se deixam enganar. 

Chegamos mais·perto do sonho-realidade: 

mais gente passou a acreditar em si mesmo 

e na possibilidade de criar o novo: 

mais gente se descobriu povo, 

consciente de sua cidadania. 

Isto nos faz redobrar os esforços 

e aprofundar a Boa-Nova, 

fazendo-a chegar 

em meio às massas populares, 

sobretudo os mais pobres 

a quem Jesus especialmente se diribiu. 

Ele renasce de novo 

no meio do pvo. 

UM FELIZ NATAL 

E PRÔSPERO ANO 

de luta e fé, 

esperança e a�or. 

(Escrito por um operário da PO de 
Curitiba). 



AJ;>ESAR DE 'l'R!�'J'E�, CANTAMOS 

Nossa alma esta tr±5te 

porr�ue a injúria e a falsidade se deram as mâos 

para hw�ilhar o pobre 

e cobri7lo de toda espécie de calúnias e mentiras. 

Acusar2Jn o povo de ter� som em sua casa 

como se :asse um cr±me 

o trabalhador ascender na vida,

e como se o acesso ao bem estar 

fosse apenas �. privi lég±o d0s patrões. 

O povo foi acus�do 

de não ter cursado faculdade 

por aquele que teve esta oportunidade, 

mas so aprendeu a passar vers3es falsas, 

a desviar verbas públicas' 

a jogar mãe centra filha e filha contra mãe, 

ainda se 

e, aoesar disso, -
1 

fazer passar como salvador àa pátria. 

.Z1,.cusara:n o povo 

que lutou contra o totalitarismo e a ditadura 

. de comunista e totalit�rio, 

jus�amente quando as forças democráticas 

e populares 

com as quais o povo se identifica tanto, 

estão derrubando 0 totalitarismo por toda parte. 

Usaram o Santo Nome de Deus em vao 

para caluniar a proposta democr5tica popular 

(que defende a liberdade)-· .. 
(� D .... - promover o ateismo e a perseguiçao as 

Ficamos trist.es 

porque os pob:::-es f orarn i:::ngar,ados 

e r,-c nsais pobres dos pobres- mani-?�rados. 

�ic2�0s ��i� tristes ainda
quando estas injúrias e mentiras 

eram repetidas pela teca 

das crianças �ais pobres. 

�as a mentira tsn pernas c�r�as 

� a 2speança nao �orr�, 

�e� o brilho �a3 estrelas se apagQ. 

:-:? c:c' s�:. c...:t, Deus �sconde ass (!:::'.'ê.nàes 

e s0�e�te as :::-e�ela aos peque�i�os; 

":� le exalta çs :11..:r..i ldes 

agora 

e �a hora mais propicia . 

Isto faz inibir a tristeza 

e cantar àe alegria 

se� medo de ser feliz. 

Igrejôs, 

Se e verdade que os pobres forare manipulados 



Para ondé vai-6' 
o seu dinheiro 1

Ora! Todo mundo sabe que 
o dinheiro dos nossos impostos vai
encher o bolso de político corrupto!

Moro nesse lugar a um tempão e 
nunca vi melhoria nenhuma. 

f 

Mas, se o dinheiro é 
nosso, então todo mundo 
tinha que saber o que vai 

ser feito dele. 

\"" 
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As Leis existem: 

A Constituição Fede
ral, a Constituição Es
tadual e A Lei Orgânica 
de Nova Iguaçu dizem 
como devem ser feitas 
as leis orçamentárias. 
São estas as leis orça
mentárias: 
* PLANO PLURIANUAL
* LEI DE DIRETRIZES

/ 

ORÇAMENTARIAS
*ORÇAMENTO ANUAL

· r::jj=' Tá na Lei-----------

"É vedado o início de programas ou projetos não incluídos na Lei 
Orçamentária anual." (Lei Orgânica Art. 159). 

2 

Quem faz estas Leis 

i iÀ 
Prefeitura Câmara Municipal 

Até o dia 30 de setembro, a Prefeitura tem que mandar para os vereadores o 
seu Projeto de Orçamento, que deverá vigorar no ano seguinte. 

Mas será que a proposta do Prefeito ou mesmo aquilo que os vereadores 
aprovarem irá atenderàs necessidades dos bairros? 

Opa! Sou eu que pago 
impostos, mas não estou sendo 

ouvido sobre onde deve ser aplicado 
o dinheiro da Prefeitura.

, Tá na Lei9à)

"Nenhuma despesa será ordenada ou satisfeita sem que exista 
recurso disponível e crédito votado pela Câmara Municipal, salvo a que 
correr por conta de crédito extraordinário." (Lei Orgânica Art. 146). 

3 



Mas afinal, o qu� 
orçamento? 

Orçamento é a mesma coisa em todo 
lugar. Na casa da gente, nos bancos, nas 
indústrias, na Prefeitura. 

É como em nossa casa: 
*º seu salário é a sua receita
*O que você tem que pagar ou pretende comprar é a sua
despesa 

Deu pra 
entender? 

/�;�/�··.__.... \E 1UDO ÂQUIL 
QuE A GENTE o 

, RECEBE 7-
----::.:=-,,-' . . . ê{'-:L� 

' u. � • 

LAiMS , ... 

,, . 

,,,.,.,,» y'"'::. < L 
. 

. (ir' Tá na Lei--------------,

"As contas do Município ficarão à disposição de qualquer contribuinte 
para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhe a legitimidade 
nos termos da lei." (Lei Orgânica #4g Art. 161). 

4 
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De onde vem o dinheiro da Prefeitura? 
.------IMPOSTOS----, 

Municipal: 
ISS - Imposto Sobre Serviço 
IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano 
ITBI - Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis 
Estadual: Esta é a 

RECEITA 
do 

Município. 

ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços 
Federal: 
FPM - Fundo de Participação dos Municípios, que é o 
IR - Imposto de Renda e o 
IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados 

E pra onde vai o dinheiro? 
Estas são as 

DESPESAS 
do Município 

- Pagamento de funcionários
- Manutenção de hospitais, escolas, ruas, transportes, etc.
- Compra de material de consumo e de equipamentos.
- Investimento em novas obras e reformas.

�ep 
o q,inheiro qu� vai�ntrar.

Mas, se o orçamento é feito para o ano
seguinte, como é possível prever quanto 

vai entrar de dinheiro na Prefeitura'? 

, Téna Lel9ã::> 

"O Município terá que dar prosseguimento a obras de construçã9, 
reforma e reequipamento de unidade da rede pública do Sistema Unico 
de Saúde." (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 94). 
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Os técnicos da Prefeitura fazem 
projeções da arrecadação dos impostos a 

partir do desempenho que se teve até setem-
bro. Também fazem estimativas da inflação 
para o próximo ano. Além disso, o Prefeito 

pode aumentar o orçamento através 
de suplementações. 

O que pode constar no orçamento? 
Na Lei Orçamentária deve vir o quanto a Prefeitura vai gastar em educação, 

saúde, saneamento, cultura; quanto vai destinar às obras e, principalmente, o 
que vai fazer com o dinheiro público. 

6 

A minha comunidade 
precisa de uma escola. 
Dá para incluir no orça
mento do ano que vem.

Tá na Lei-------------

"Nos planos sob responsabilidade do Poder Público Municipal, devem 
constar metas e dotações orçamentárias para a solução dos problemas 
decorrentes da falta de saneamento básico." (Lei Orgânica Art. 151). 

Como é feito o orçamento de Nova Iguaçu? 
Já deu pra notar que é feoo sem participação popular. Gerarnente, a Prefeitura diz que se trata 

de llTia questão técrica, que o povo não enterde. Vimos que não é assim. Ninguém sabe mais 
o que é necessário ao bairro que o próprio morador.

O orçamento deste ano foi aprovado com Cr$ 521 bilhões {ou CR$ 521 nilhões de cruzeiros
reais). Só que a Prefeitura está arrecadando l11lR) mais do que pensava e, por isso, já fez 
suplementações que elevaram o orçamento de 93 para Cr$1,2 bilhões {ou CR$ 1,2 bilhões de 
cruzeiros reais). 

Ê rruito dinheiro a ser gasto sem que o povo opne sobre a melhor forma do Prefeoo fazê-lo, 
não acha!? 

O que fazer para termos um Orçamento Participativo? 
-

Vamos chamar o
Prefeito, seus Secretários e 
os Vereadores para discutir com

a gente como deve ser gasto 
o nosso dinheiro.

-------------Tá na Lei� 
"O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento de 

cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária, assim 
como o demonstrativo pormenorizado de arrecadação de impostos e da 
aplicação de recursos." (Lei Orgânica# único do Art. 149) 

7 



O que é Orçamento Participativo? 

- Quando a população, a Prefeitura e os Vereadores abrem um diálogo
para permitir a aprovação de um orçamento que atenda de fato às 
necessidades de Nova Iguaçu; 

- Quando ocorre uma inversão de prioridades, de modo a assegurar
maiores investimentos na área social; 

- Quando há transparência nas prestações de contas à população;
- Quando a Prefeitura promove reuniões com as comunidades (Asso-

ciações de Moradores e outros movimentos) para discutir o orçamento. 
. ·····.e·····<· .... ...,,.,. ... orno .. 
ã��hqá ã� 

tiRr§vação .9.!
s �?m'ªi$ 4rg� 

pqpylªÇã� g� �:9v�i!l�--�y .. , "'
�!qnqy�fqr�g�ss.e.proce.��q. Cqn��r. ................... . 

���ocj�çª.p .. �e.M.or�gqr.�s·•cio·seu baitr91 •y.P.��1�r�e9p·m
99.rn. 9.:::�pqfir-�tei�O}x'.·'·��ija reupiô�s para tornar 
pª�iP!PªtiVO:; . . . ' 

Lembre-se: Através do orçamento se vê para quem a 
Prefeitura realmente trabalha: se para a 
maioria do povo ou se para atender aos 
interesses das elites. 

MANDATO DO VEREADOR 
, , ARTUR MESSIAS 

Esta cartilha é uma iniciativa do Mandato do Vereador Artur Messias, que 
vem realizando reuniões nos bairros para discutir o orçamento de 1994. Para 
maiores informações entre em contato conosco. 

Câmara Municipal de Nova Iguaçu 
Trav. Rosinda Martins, 71 - Centro 
T els.: 767 0856 ramal B3 ou 796 3385 

Diagramação e Arte: Stv1dy�raph 
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1. INTRODUÇÃO

A Escola Trabalhadores do Reino e um dos programas pastorais do 

Centro Diocesano de Pastoral no Mundo do Trabalho da Diocese de San 

ta Cruz do Sul. Seus objetivos visam a formação pastoral de lidera� 

ças cristãs que atuam em fábricas,· sindicatos, movimeritos populares 

e Comunidades Eclesiais de Base. 

Destina-se a trabalhadores urbanos que já tem uma iniciação pas

toral em grupos de base ou entidades operárias e eclesiais. 

2. HISTÓRICO

Êm 1989 a Diocese liberou uma religiosa· para coordenar a Pastoral

Operária que, a partir de s_eminários ,· enocntros e reuniões, organi

zou a "Escolinha do Trabalhador". Formaram:._·se.· 10 grupos: 8 em Venân-
. . 

cio Aires, um em Vera Cru·z e outro· e1t1 : Lajeado. 
. . . - . .. .

· A pe_rseverança não foi :expressiva e,· em ·19 90 houve· um recesso.
. . 

A coordenação _past�ral do Centro Diocesáno de.Pastoral no Mundo

do Trabalho, nomeada pelo Bispo _Dioc�sa�o, em:1991; reto�ou � ques

tão operária. Para refletir melhor foram organizadas reuniões e sim

pósios. 

No dia 22 de junho, numa reunião de agentes e líàeres operários, 

refletiu-se a reestruturação da Pastoral no Mundo do trabalho Urbano 

e, no dia 3 de agosto , realizamos um simpósio com diversos temas em 

forma de painél. Debateram a questão: 3 sacerdotes dando a visão pa� 

toral, teológica e sociológica; uma religosa, apresentando a percep

çao popular da questão operária; uma educadora e um sindicalista. Fo 

ram convidados tamõém políticos, porém não compareceram, por motivos 

de força maior. Neste simpósio compareceram 40 operários que, apos 

ouvir os debates dos painelistas, apresentaram questões aos mesmos, 

para esclarecimentos. A partir dos debates, os participantes, junta-

mente com os painelistas assessores, apresentaram elementos para or

ganização da Escola Trabalhadores do Reino. Nome que lembra o .Mes

tre Jesus com seus apóstolos. 

O processo teve andamento com o encontro tle Agentes Pastorais e ! 

lideranças leigas para organização da Escola quanto à sua estrutura, 

funcionamento e conteúdos: no dia 28 de agosto de 1991 foram estuda
dos os conteúdos mais necessários aos anseios apresentados no simpó
sio e, no dia, 21 de outubro, refletiu-se a fundamentação bíblico-teo. 

- 1 

lógica, bem como a estrutura funcional da mesillila.
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3. FUNDAMEN'rAÇÃO 'rEOLÓGICO-BIBLICO-PASTORAL

A Igreja, a partir da teologia vê a situação da classe operária,

do seguinte modo: 
19 _ Existem teõlogos que �uerem restringir a teologia a Deus. A Te� 

'logia sempre falou de sua situação, sempre deu uma .palavra 
realidade. Assim foi: 
- na Bíblia, ternos o exemplo dos profetas;

sobre a 

- na história da igreja, ternos as palavras e serrnoes dos Santos Pa-
dres, basta estudar a Patrística: 

- no Ma�istério, ternos o Concílio Vaticano II.
29 - A Teologia vê a situação da classe operária a partir do Evange

lho. o E�angelho é a boa notícia de vida para os pobres. A VIDA é a
1 chave da teologia. Deus Pai é o Criador da Vida, o l

°

ibertador, e pa

dr lnho do povo que está em situação de morte:_ "A glória de_ Deus é a
. . . 

vida do homem" Deus Filho é o.autor da Vida (At.3},a9uele que veio
trazer a vida e vida ·em pleriitude� o ·�eino de Deus inaugurado por Je

sus Cristo e. o Reino da Vida. Deus Es.pírito Santo é o "Senhor que dá

· a· v j_q.al l .
, 39 - A teoiogia afirma que a situação da classe operária não vem de 
1 Deus� ·"A pobreza não nasce, é produzida". "O homem será miséria'i (JÓ5) 

! 49 - A teologia afirma que a situação da classe operária e anti-evan

· gélica, anti-crist�, porque:
. . 

- impede a açâ6 de Deus. ·Arrocho, proletarização, fome,·desemprego,
tr�balho, alienação, m�tança, dívida externa, rna�cham o.ser �uiado e
dirigido por Deus Criador,·violarn o ser libertado por Cristo, ferem
o templo do Espírito Santo, i�pedern o RE�no de_chegar e de ser concre

tizado.
- substitui o próprio Deus, constituindo-a em Ideologia. Os ídolos

são·produtos dos homens legitimam o poder vigente. Vivemos numa ver
dadeira idolatria do mercado.
59 - Esta situação e, nã_o apenas um clamor, mas exi'gência de açao. A
medida ·que desmacaramos a idolatria, concretizamos melhor o REino de
Deus, e conheceremos o prõprio Deus.

69 - O terna teologia versus situação da classe operária deve ser es

tudado e aprofundado. t preciso estudar a questão da idolatria do
Mercado, a teologia do trabalho,. a leiutra bíblica do mundo do traba
lho

Partindo de princípios como estes, a Igreja hoje, busca fazer u 
ma avaliação das pastorais sociais. Neste sentido a Pastoral no Mun
do do Trabalho está buscando uma nova identidade e um novo jeito de 
articular os trabalhadores que se encontram mais empobrecidos, mais 
desorganizados a nível de classe e mais confusos a nível de um proj! 

--=--. : ... 

.-� 



to de sociedade viável. e preciso que esta avaliação seja· nao ernocic 
-,

nal mas científica, crítica, 16cid� e que projete novas questões tan 
-, 

to para a açao da Igreja como para a açao dos Movimentos Sociais 

Trabalhadores. 

dosl 
1 
i 

Um dos aspectos mais sentidos .hoje entre os cristãos trabalhado 

res é a Espiritualidade do Trabalho. Neste campo a Sagrada Escritu-
ra tem um papel decisivo. Basta abrir a Bíbli� e encontraremos Deus: 
corno trabalhador, criador, companheiro _do homem. Encontramos o homem! 

. . 

que comunga com a natureza e convive com Deus, mas que e pecador e 

faz urna longa história de buscar sempre denovo o Deus da Vida. 

4. ESTRUTURA DA ESCOLA TRABALHADORES DO REINO

' 

.A Escola b�sca sua referência principal_n�:grupo dos 12 apó�tolos.

Por ·1sso da�em6s_inceritivo p�ra -que ��da .paróquia ou_ comarca eclesiás 
tica envie um· grup� · d�. doze·. ·trabalhadores :E)�ara f r�qüe�ta.r a Escoal. -

' .. · A . for.inação-- será . d
.
ada._. em 3 ní ;eis·· e ·cada:· nível, em dua

.
s etapas. A-

. . . . . . ·. . . . . 

pós_· cada ·.-nível·,_ ::Êar-se·.:..á um. pequeno· est�gio; através· de atividades 
• • • • • • 

• 
• • 

• 
• •• • • • � .  -

• 

• 

#' 
• 

.,,. . . concretas.-, n·as COfi\unidades -de- orig_em. · Concluido o 39 nivel ,o. esta-, . . . . · .... ·. 
. . . . ! ,· ; . ·. 

.
·. ..· . . 

giô será _.r_ealizado em mov'�mentos ·populares, p_astorais, sindicatos, -
comunidades, local de trabalho, etc. 

Esse estágio tem como meta organizar outros trabalhadores em gru- '. 
pos de 12 para frequentar a Escola e dar continuidade ao processo ... 
As turarnas subseqüentes serão assessoradas pelos que concluiram a E�: 

cola, assumindo o compromisso de Apóstolo do Reino, no Mundo do Tr�: 
balho 

5 • CON'rEÜDOS 

Os conteúdos teóirco-práticos versarao sobre 4 areas de conheci

mento e viência humana: 

a) Humano-teologal

b) Sócio-econômico
c) Político-sindical

d) Teológico-Pastorál

1 '. 

Os temas que serao abordados em cada area serao desenvolvidos pr� 1 

gressivamente: 
a). Humano-Teologal: 

Elementos d� relações humanas 

Elementos de Psicologia 

- Dinâmica de grupo
- Din5mica de realização pessoal

Expressão e Comunicação

-1 
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b) Sócio-Econômico:
- Elementos de �ociologia: Organização social

Ideologia 
Elementos de economia popular 

- História da Sociedade
- Análise econômica

- Análise de Sociedade

e) Político-Sindical

Orqanização dos trabalhadores

Elementos de Direito
Element6s de Política 

História Política 
Sindicaliimo· I e II 

. -d) T�oló�ico�Bíblico�Pastorai: 
Bíblia I_ - Proje_to· de _De'us 
·riiblia :II·- Proj�to de ��s�s-Cristo

. . . . . 

... Element,osde Teologia Pa.storal . ,, 
História da Igreja 
Teologia do Trabalho 
Doutrina Social da Igreja·. 

Todo 6ontefido serã perpa$sado por urna_.es�irituali�ade do tr�balho e 
experiências de oraçao pessoal_ e em grupos.· 

. 
' 

' 

G. AVALIAÇÃO

Os trabalhadores serão aco.rnp�nhados_ por -urna equipe de assessores,

formada por sacerdotes, religiosas, agentes leigos comprornétidos. 

�a avaliação serã levado em conta, os s�guintes aspectos: 
- participação efetiva, através de contribuições significativas no

grupo e na comunidade;
Desempenho pastoral na comunidade, nos movimentos populares e sin
dicatos;
Capacidade de organizar grupos de trabalhadores, mantendo·certà es
.tabilidade quanto à freqüência do mesmo

- Zelo pelo trabalho pastoral e pela mobilização popular;

- Carinho pelos pobres e opção pela causa dos oprimidos;
- Coerªncia entre o discurso e a prãtica político-sindical-pastoral

Os integrantes ·da Escola Trabalhadores do REino que revelam mais
dificuldades de corresponder ao processo da Escola serão acompanhados 
pessoalmente por um assessor e por companheiros da Escola, possibili--

·tando reforço e ajuda mfitua. � 

-=---_ :'-_ -
. . . 
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ESCOLA TRABALHADORES DO REINO - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1ª 

ETAPA 

HUMANO - TEOLOGAL 

ELEMENTOS DE RELAÇÕES 

HUMANAS 

SÓCIO - ECONÔMICA 

ELEMENTOS DE SOCIO

LOGIA I e II 

POLÍTICO - SINDICAL 

ELEMENTOS DE 

DIREITO 

TEOLÓGICO PASTORAL 

BÍBLIA I 

PROJETO DE DEUS 

H !1-----r--------/�-�t ___ ___:_ _ _:_ ______ +--------=-=�__:___:_� ____________ J
z 

(li 
.-i 

2ª 

ETAPA 

3ª 

ETAPA 

ELEMENTOS DE PSICOLO
I 

ELEMENTOS DE

GIA COM AUTO CONHECI ECONOMIA 

MENTO 

DINÂMICAS DE REALI

ZAÇÃO PESSOAL 

Ai.�ÁLISE ECONÔMICA 

ELEMENTOS DE 

POLÍTICA 

SINDICALISMO 

PROJETO DE 

JESUS CRISTO 

O TRABALHADOR NA 

BÍBLIA 

C:ll--------1---------------+------------:'-----+---------------+---------------r 
> 

'1-, 

Qt 

N 

4ª 

ETAPA 

COMUNICAÇÃO E EX

PRESSÃO 

RELAÇÃO ENTRE ECONO- i ORGANIZAÇÃO DOS ENSINO SOCIAL 

�A-POLÍTICA-CULTURA TRABALHADORES DA IGREJA 

I • 
�-



C .:J.P • O - COii-ITSSÃO DIOOESANA D:C PASTORAL OPERÁRIA 

End. Rua Capitão Chaves, 60 - Centro 

Nove. Igv..açu, 09 de abril de 1986

Com:pan..½eiro(s) •••••••••••••••••••••• ••••••••••, como é do coru_e 

cimento e todos, ha .o.ais de um ano a Co.:tissão �iocesana de Pastoral 

Operária de Nova Iguaçu fJOO,ACO e PC), vem preparando e orcanizando 

o JQ COIGRESSO DE TRABALHA:JOR2S DA DI08:2S:C, f:rtlto e todo um traba -

lho desenvolvido nestes tUtimos anos em nossa Diocese. Fizemos vári-
. ,., as reumoes nas COI!l.U.nidades, que resultou em mais de 25 Congressos -

de Base e 7 3egionais, tendo como orientação conum o aprofundam.ente'

da Realidade através de grupos por categorias e similares.

Os Objeti7os do Corlt,r.:resso são: 

Troca de experiências e maior Integração de todos os trabalhos op� 

rários da Diocese; 

Avançar na Conciência de Classe; 
, 

Contribuir para reforçar a luta do conjunto dos trabalhadores a ru. 

vel dos sindicatos, associações e moradores e etc ••• 

Agora, estamos partindo para a realização co Congresso Diocesano' 

que se dará nos dias 20 e 21 de abril no Centro de Formação de Lide

res en Mo uet9. apartir as 8hs com uma J. bertura Solene. Quere.:n.os coa 

vidá-los para este acontecimento través de um representante; pois ' 

acreditamos q e este evento contr·n�irá para o fortalecimento das Or 

ganizações dos trabalhadores. Estamos cobrando uma ta.x.a para contri

buir com as despesas no valor de Cz$ 10,00 (dez cruzados). 

Certos de poder contar com a vossa presença nos despedimos frate� 

nalnente. 

p/ Com. Org. do Congresso 
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reforma das leis de ensino 

fim das experiências·de três meses no serviço 

participação na constituinte 9 reforma agrária etc ••• 

participar de partidos políticos 
11 11 PO, JOC, ACO eto ••• 

- alimentação para to;:os

participação popular na administração pública

terra para morar e trabalhar: saída para acabar com o desemprego

lutar pelo passe livre

- lutar pela construção de creches

" 

li 

" 

11 melhoria no sistema de transporte 

11 pela participação do trabalhador nos lucros da empresa 

" pelos di:oeitos de insalubridade 

11 " por remidios grátis 

- criar solidariedade entre os trabalhadores

* Quais foram as vitórias que os trabalhadores já tiveram? ( Pode

colocar a partir de sua categoria ou grupo)

* Destacaras propostas de ação que podemos encaminhar.

* Ver como vamos encaminhá-las na pratica. ( A partir do nosso enga

jamento hoje?)

CTIPO Comissão Organizadora do Congresso dos Trabalhadores. 

Rua Capitão Chaves 60 Nova Iguaçu RvJ. 

'-
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E CLAT BUSCAM JUNTOS UMA HEGEMONIA DEMOCRATA-CRISTA NO SINDICALISMO LATINOAMERI-

CANO. (1) 

A busca da hegemonia democrata cristã no sindical ismo latinoamericano, 

com a organização de uma _corrente própria e supostamente ''terceirista11
, no já tão di

vidido mundo sindical do continente, é o principal objetivo do trabalho conjunto en

tre o CELAM (ConseJho Episcopal Latinoamericano) e a CLAT (Central Latinoamericana 

de Trabalhadores) e que vem sendo cada vez mais .aprofundado. Um dos principais mame� 

tos nesta estratégia será a 11 111 Confer;ncia Latinoamericana sobre Direitos Humanos 

- As Li herdades dos Trabalhadores e dos Povos 11, que a CLAT real i zarã de 4 a 7 de de

zembro, no Rio de Janeiro, com o apoio do Cardeal EUGENIO DE ARAUJO SALES - um dos

principais dirigentes da corrente conservadora da Igreja na América Latina e com a

participação de cem representantes de movimentos populares e �ociais do Continente.

A programação deste evento para o Rio não é uma decisão puramente geo

gráfica ou turistica: Brasil e sua Conferencia Episcopal (a maior do mundo católico, 

depois da italiana) têm sido escolhido como campo preferencial na estratégia CELAM / 

CLAT no mundo dos trabalhadores. Esforços significativos tem sido feitos por essas 

duas instituições, para que os bispos brasileiros se incorporem ao discurso "celam-
clatista11,que 

da Igreja. 

Os homens da CLAT 

1 1uti 1 iza1 1 como o principal instrumento ideológico, a Doutrina Social 

A união e a convergência de esforços entre o CELAM e a CLAT buscando a

gora, dividir ainda mais o movimento sindical do Continente, nao representam algo to

talmente incomum: depois de um momento histórico de abertura e compromisso com a li

bertação dos povos latinoamericanos em que MEDELLIN e mesmo PUEBLA. foram marcos impo� 

tantes, o CELAM de D. Helder Câmara, Manuel Larrain, Cândido Padim e Aloisio Lorschei 

der entre outros, converteu-se no CELAM de Alfonsolopes Trujillo, Dario Castrillon, 

Antonio Querracino, Luciano Cabral Duarte e outros igualmente conservadores. Em um 

âmbito mais geral·, o CELAM converteu-se num instrumento da pol ftica da grande restau-. . 
ração, a voltai disciplina definida para a igreja p6i João Paulo 11. 

Por outro lado, a CLAT enGontra no CELAM, um interlocutor adequado para 

afirmar sua própria linha, identificada, a nível internacional com a Cl1T (Confederação 

Mundial dos Trabalhadores) com sede em Bruxelas, Bélgica, contando com 20 mi lhÕes de 

filiados e financiados, assim como a própria CLAT, pela Fundação Konrad Adenauer, do 

Partido Democrata Cristão da RFA, atualmente no poder .. A CMT origina-se da CISC (Co__12_ 

federação Internacional de Sindicatos Cristãos) fundada em 1920 em Bruxelas. Na _AmérJ_ 

ca Latina, a CLASC (Confederação Latinoamericana de S:indicatos Cristãos) já comlsede 
em Caracas, representava os i�teresses da CISC. Em 1968, houve uma troca de nomes; a 

CISC passou a chamar-se CMT (Confederação Mundial de Trabalhadores) e a CLASC passou 

a chamar-se CLAT. 

(l) Document� recebido de um Centro de Estudos de Cafaca� - Venezuela.
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Em termos gerais, as duas outras articulações sindicais no mundo sao: 

a FSM (Federação Sindical Mundial) e a CIOSL (Confederação Internacional de Organi

zações Sindicais Livres). A FSM foi fundada em 1945, após o término da 2a. Guerra 

mundial, está sediada em Pragf-Tchecoslováquia e 
_
possoi 260 milhões de filiados. A

CIOSL nasceu em 1949 em Bruxellas, possui 70 mi !hões de fi 1 iados e segue uma orienta

ção social-democrata. E fin-anciada pela Fundação FRIEDERICH EBERT.,dos social-demo 

c�atas da Alemanha Ocidental. 

Dentre os grupos sindicais pertencentes à CIOSL, estão: AFL-CIO, npr

teamericana; na América Latina, essa central está estruturada na ORIT (Organização 

Regional lnteramericana de Trabalhadores). 

A FSM participa na América Latina do CPUSTAL (Congresso Permanente de 

Unidade Sindical dos Trabalhadores da América Latina). 

Na conjunção de esforços com o CELAM, a CLAT joga toda a experiência 

de um "staff" de diversas origen,s e uti I iza a forte infraestrutura de sua sede em C� 

racas, Venezuela, um enorm_e e imponente edifício, além de contar com o apoio da UTAL 

(Universidade de Trabalhadores da América Latina) dirigida por jesuítas. 

O staff está centrado� básicamente, em três pessoas: .o s�cretário ge

ral EMILIO MASPERO, argentino, homem de classe média, poliglota; o cubano exilado 

EDUARDO GARCIA MOURE e o uruguaio LUIS MARIUS, chefe de relações internacionais. EDU 

ARDO GARCIA MOURE, tem uma história não exatamente democrata, nem cristã. De acordo 

com os registros da própria CLAT e outras centrais si-ndicais: antes da re�olução cu

bana, foi secretário estadual do Sindicato do Comércio na -ilha Caribenha. Moure e 

atualmente o secretário geral adjunto da CLAT e, em Cuba, no inicio do processo re

volucionári_o, esteve envolvido no "Movimento Revolucionário do Povo", fundado por 

REYNOLDO GONZALEZ, um sindicalista cubano, por orientação.e financiamento da CIA, de 

acordo com registros das centrais sindicais Latinoamericanas. 

O dossiê de MOURE é ainda mais completo;· antes de fugir de Cuba, foi 

acusado de ter participado na sabotagem da loja 110 Encanto" - principal loja de mer 

cadorias de Havana, a qual foi incendiada com material explosivo. Em virtude des5a 

ação terrorista, pouco antes dos acontecimentos de P l aya .G i ron, morreu a traba 1 hado

ra Fe dei Valle. 

MOURE passou então a morar em Caracas, onde.no governo democratacris

tão de HERRERA CAMPINS, colaborou com a DISIP, a polícia política do governo venezu� 

lano. Considerado por muitos sindicali.stas como agente da -CIA, MOURE está, pouco a 

pouco, concentrando na CLAT outros contrarevolucionários cubano·s, como é o caso de 

ALBERTO CAO, inimigo do processo revolucionário cubano e .JOSE -DE JESUS PLANA, ex-di

rigente da Ação Católica de Cuba e também comprometido com ações desestabilizadoras 

da revolução nascente. (E bem conhecido-o papeJ da Igreja fr�nte à Rev61ução Cubana, 

em uma direção contrária à que, naquela época, assumia pouc6 a pouco, a ·Igreja Uni

versal se antecipando ao Concjl io Vaticano 11). 

Outros elementos destacados no staff da CLAT sao: o cubano CARL.OS MAU

RI e o venezuelano PEDRO LEON TRUJILLO. Dizem os .sindicalistas de Venezuela que ho

je, na CLAT, há uma contradição cada vez maior entre o secretário gerfal MASPERO e 

seu secretário adjunto, MOURE, justamente por causa desta presença cada vez maior de 

contrarevolucionários cubanos. 1.sto não significa que MASPERO seja favo_rãvel à Cuba, 

mas a atuação de MOURE está sendo muito ostensiva, o que nao favorece à estratégia 
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da CLAT de apresentar-se, no continente e sobretudo junto aos bispos, como uma organ.i._ 

zação ideológicamente neutra, comprometida com a doutrina social da Igreja e com ''os 

direi tos humanos e as 1 i berdades dos povos11 • 

As CI. f - . d CLA on erenc1as a T 

Na hist6ria dos Gltimos oito anos, a CLAT registra a realização da la.
1 

Conferência sobre os Direitos Humanos e as Liberdades dos Trabalhadores e suas ÓrganJ..

zaçoes, em São José, Costa �ica, em novembro de 1977. Al í aprovou-se uma declaração 

sobre o mundo do trabalho e decidiu-se por· realizar uma assembléia e executar medidas

concretas de açao. 

Essa Assembléia dos Trabalhadores e dos Povos Latinoamericanos real i

zou-se em novembro de 1978, na cidade de Panamá, aprovando 11A Carta Lati noamer i cana 

dos Direi tos e-Li berdade_s dos Traba 1 hadores e dos Povos". Uma decisão importante 

foi a de cri ar uma 11Assemb 1 é ia Permanente dos Traba 1 hador.es e Povos Lati noamer i canos", 

além de organizar uma comissão destinada a t.arefas de 11estudo11 , pesquisa, informação , 

defesa, fortalecimento e desenvolvimento desses direitos. 

A 2 a. Conferência foi realizada em Bogotá, Colômbia, em dezembro de 82 

com 172 delegados da Europa, Ãsia, Africa e América Latina, além dos Estados Unidos 

e Canadá. A principal referência dos debates tem sido o processo de. "abertura" demo

crática vivido em vários países do continente, como Brasil, Argentina .. e Uruguai• 

A partir disto, a CLAT aprofundava seus contatos tanto através do 

1 LACDE ( 1 nst i tu to Lati noame_r i cano de Cooperação e Desenvo Jv imento) com per sona 1 idade 

jurídica na Venezuela, Anti lhas. Holandesas, Costa Rica e Estados Unidos, como, atra

vés do IPROS (Instituto de Promoção Social), que já está organizado no Brasil (_Rio 

de Janeiro e São Paulo) promovendo cursos para jovens.sindicalistas, especialmente 

do interior, particularmente àqueles que se iniciam na atividade sindical e ainda não 

estão participando das centrais sindicais do país, a .CUT (Central Onica dos Trabalha

dores) e a CONCLAT (Conferência das Classes Traba lhador as)., Tentava ainda, ampliar 

os contatos com as Conferências Episcopais, particularmente com a CNBB (Conferência 

N acional dos Bispos do Br asi 1). 

Já neste ano (1985), em San Antonio de Los Altos, Venezuela, de 28 de 

janeiro a 1 de fevere·iro , o CELAM e a CLAT organizar_am uma Conferência sobre a "Dou 

trina Social da Igreja e o mundo do trabalho na América Latina dos anos 80 11 , com a 

presença de mais de cem participantes, entre os tju ais se .encontravam bispos, padres 

e dirigentes sindicais. 

Um mês depois, .em sua vigésima assembléia or-idnária, de 11 a 15 de ma� 

ço, o CELAM confirmou as 1 i nhas -básicas da estratégia de traba 1 ho .com a CLAT, sem 

mencionar a Central: divulgação e promoção da doutrina social da .·igreja;estudos no 

meio operário (e na perspectiva CELAM/CLAT) da enciclíca Laborem Exercens; de João 

Paulo 11; incentivo ao diálogo operário-patrão e entre os bispos e '�s construtores 

da nova soei edade11
• (Esta expressão é característica da 1 i nguagem neoconservadora 

na Igreja latinoaniericana e viabilizado de uma.forma policlassista. D. EUGENIO ARAU

JO SALES, por exempl�, �e�ne periodicamente,· na casa de retiros de Suma�e, bairro do 

Rio de Janeiro, estes "construtores da n0va sociedade", ou seja, patrões, empresários 
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operários, homens e mulheres, para um diálogo que é bastante divulgado. Porém depois, 

não se traduz em mudanças nas relaçõe� de produção e trabalho). 

A principal preocupação nesta reunião do CELAM, no que diz respeito ao 

Departam�.nto de Pastoral Social, tem sido a de '·'esclarecer desv,ios que estão e1p.eri

mentando as organizações populares e as comunidades de base". 

Posteriormente_, entre outras atividades, a CLAT realizou em São Paulo, 

Brasil, d� l<? a·s de julho, através do seu ln.stituto de Promoção Social ( IPROS). um 

curso de �indicai ismo, reunindo mais de 60 líd�res sindicais de todo o país, especiaJ_ 

mente da região sul. ·A maioria era composta de jovens que pertencem· às direções de 

pequenos sindicatos de trabalhadores de cidades do interior. 

A Conferência do Rio 

A Terceira Conferência Latinoamericana sobre 1�ireitos Humanos , as 1 i

berdades dos traba 1 hadores e dos povos 11 no Ri o de Janeiro (de 4 a 7 de dezembro de 

1985) e a 2a. Conferência sobre Doutrina Social da Igreja e o mundo do trabalho ( p� 

ra 1986, ainda sem data definida) - esta última para celebrar o quinto aniversário da 

encíclica Laborem Exercens, de João Paulo 11 - são prioridades II celamclatistas II da 

qui para adiante. 

A Conferência do Rio já tem apoio declarado do Cardeal Arcebispo local. 

D.EUGENIO ARAUJO DE SALES (que é membro de dez congregações vaticanas, 1 iderou o pro

cesso de sl lêncio contra o teólogo da libertação Frei Leonardo Bof( e, nos anos 60,

fundou vários sindicat;j rurais para frear o avanço das Ligas Camponesas). Informa

-se no Rio, que D. EUGENIO SALES garantiu à CLAT a infraestrutura para a Conferência

e prepara uma missa campal em uma favela com a participação de todos os congressis

tas, para dar um caráter popular ao evento.

A nível da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), nao existe 

ainda uma definição. O setor de ação social mai� conhecido comdlinha 6,consultou a 

CPO (Comissão Pastoral Operária), sobre apoiar ou nao o evento. Os dirigentes past� 

rais se pronunciaram de forma negativa, no entanto, o setor episcopal �inda não deci 

diu o que vai fazer. 

O temário inicial da Conferência do Rio prevê os seguintes tópicos: 
11 Análise da atual situação de violação .dos direitos: humanos na América Latina - em

países com regimes totalitários, em países em processo de democratização; apr�funda-

mento nos alcances dos direitos dos trabalhadores, os povos e suas organizações 

marco da atual situação sócio-econômica regional; 1 inhas gerais de trabalho para 

rantir a plenà e integral vigência dos direitos e liberdades dos trabalhadores, 

no 

ga

de 

=--�uas organizações e dos povos.

Para fundamentar estes objetivos, a CLAT parte de "dois tipos de situa

:; ções''-que distingue hoje no plano político latinoamericano: 

a) países que continuam com regimes. t�talitários, ir:idependentemente da justifica

tiva ideológica que o fundamenta,-onde persistem.as violências contra os direi ,.i.

tos humanos e as 1 iberdades;

b) países-que já i�iciaram um processo de democratização.
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Os sindicalistas nicaraguenses que conhecem a CLAT e seu staff, dizem 

que o primeiro tipo de situação, é uma referência . indireta à Nicarágua e Cuba. Na 

pátria sandinista, a CLAT apoia, financeira e materialmente, à inexpressiva CIN 

(Central de Trabalhadores �a Nicarágua) que se contrapõe às demais centrais, ihclu-

sive ã CST (Central Sandinista de Trahalhadore.s). E atua como oposição a rev'?lu-

çao sandinista colaborando com os contra-revolucionários. 

As orientações da CLAT. 

Além do que se percebe nas entrei inhas, sobre a atuação da CLAT (for

talecida nos Últimos anos pelo CELAM), quais são, as orientações básicas desta Cen

tral? As respostas se encontram no "Documento de Orientações e Recomendações", a

provado na Conferênc�a de 28 de janeiro a 1� de fevereiro pr6ximo passado, em San 

Antonio de los-Altos, Venezuela. Resumindo, são estas as orientações centrais: 

1. Além dos problemas sócio-econômicos do continente latinoamericano, há um outro

caráter político que e 11 a subsistência de regimes ditator.iais e totalitários

de diversas natureza 11 (aqui se coloca em pé d� igualdade de condições e

considerações, as Revoluções cubana e sandinista com regimes de Pinochet, Duva

lier e Stroessener ) além 11 da persistência ou incremento de situações de

guerra mantidos por interesses alheios a nossa região, c_omo e o caso da Améri

ca Central � ( a crise centroamericana e explicada do ponto de vista de confli

tos Leste-Oeste e nao em termos da história crônica de injustiça sócio-econô

mica nessa área).

O documento do CLAT/CELAM fala também da 11 agressao de natureza ideológico

-cultural como tentativas de neocolonialismo pela via de importação de modelos

de pensamentos e comportamentos al-heios à nossas tr:'adições e identidade" (com

certeza não se referem ao modelo individualista e consumista, impostos há séc�

los sobre os povos latinoamericanos e�obre suas formas comunitárias de vida).

2. A agressão maior e mais grave que sofre o continente é de caráter cultural ,

pois afeta 11nossa identidade·" que não se confunde 11nem-com o capitalismo li_b�

ral nem com o coletivismo marxista•• (é.a terceira via que.qualifica o capita

lismo liberal e o socialismo como "coletivismo ma.rxista11 ). 

O documento faz referência a uma decisão: .A Conferência de Caracas foi orga

nizada, 11expressamente 11 para coincidir com.a sexta visi-ta de João Paulo 11 a

América Latina, no início deste ano. Cita, ainda, um discurso feito pelo Pa-

p·a, na Venezuela, em 29 de janeiro próximo passado, onde critica II a primazia

processos economicistas••, incl-uindo, num mesmo bloco o capit�lismo e o so-

-� cial ismo. O texto chega a dizer, também, que tanto o capitalismo quanto o so-

ciálismo - ao qual, chamam.de 11 coletivismo marxis"ta 11 - dão prioridade ao ca 

pital sobre o trabalho. 

3. O ensinamento social º da _Igreja e a Laborem Exercens, .de João Paulo J 1 ! sao as

referinci�s báiicas para o trabalho �e mudança no co�tinent�.

·4. A par·tir da "evangelização da cultura rnodernall_ , haverá qu� descobrir,arti.c4lar· 

e consolidar, no mundo do -trabal.ho e dos movimentos organizados dos trabalhado 
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• res latinoamericanos, as novas sínteses (entre a compreensao cristã do homem, os

valores derivados das lutas dos trabalhadores e os elementos positivos da socieda
l 

de urbano-industrial.

5, Deve haver uma açã-o articulada.entre o CELAM, as Conferências Episcopais Nacio 

nais e a CLAT 11 como exp·ressão regional de inspiração cristã do movimento dos 

trabalhador�s latinoamericanos ... · frente aos regime� ditatoriais e totalitários 

_que persistem ou se esboç,am na :região 11• Algoi,nos faz recordar aos discursos de 

OBANDO Y BRAVO ou de MICHAEL NOVAK,· d9 IRD ·( Instituto sobre a Religião e a Demo

cracia ), de WashÍngton ... 

6. O avanço da ação articul.ada CELAM/Conferências Episcopais/CLAT, deve acontecer no

marco da II c·omemoração dos 500 anos da fé cató 1 i ca no Continente 1 1 ( 1 eia-se os

500 anos do início da conquista, do ensanguentamento de novos povos indígenas, da

esctavidão dos negros e do saque de nossos bens e recursos naturais, utilizando

-se como instrumento ideológico - a fé cristã ).

7. A ação conjunta deve visar, particularmente, a juventude latinoamericana.

8. A Igreja hierárquica (em primeiro plano) e aos trabalhadores (em planos compleme.!::

tares) atribui-se a tarefa de seres. "gestores fundamentais da paz regional e mun
d ia 1 11• 

9. Recomenda-se 11um sério discernimento.da problemática da "Teologia da Libertação"

(N.R.: o documento põe a expressão entre aspas) para não empobrecer esta _importa.!::

te veia teológica que suscitou tanta vida e esperança -( note: p verbo está no pa�

sado). Neste.sentido
., 

o documento recomenda
., 

ou .. melhor
., 

insiste , 11 na necessi

dade de difundir integralmente a. Instrução .da Sagrada Congregação da. Fé sobre a

citada Teologia, para que se possa-distinguir na mesma o que é válido e o que nao

é". O texto repete, assim, a orientação básica do Cardeal JOSEPH RATIZINGER.

10. Para concretizar os acordos CELAM/CLAT, está sendo criada. uma Equipe Interdisci

plinar
., para o intercâmbio de informação e reflexão dos temas que têm causado

mais impacto no mundo do trabalho, 11 A -1.uz do Ensinamento Social da Igreja, a

fim de elaborar modelos e alternativas-novas e eficazes11 • Par ·alelamente já co-

meçou um Programa de Formação de Dirigentes Pastorais, Sociais e Sindicais. 11 

11: Há uma recomendação específica a .favor do método da não violência ativa no conti

nente. A realidade continental. indica que ·o pon_to de partida não é.a q ue stão do 

método, porém o-enfrentamento da real idade de exploração e injustiça. O método é 

consequência da con5ideração objetiva da real idade. 

sera complementada por uma ampla tarefa de informação e comunicação 

- em ,todos os setores e níveis da Igreja e_ também junto a trabalhadores e empresár_!_

os. Está previsto também, um trabalho junto à classe média�

Nos· Institutos e Universidades, particularmente· os católicos
., 

sera impulsionado

o estudo d� ensinamento soci·al da Igreja.·

14. Além de encontros .e promoções conjuntas, estas rec.omendações serao ·amplamente di

vulgadas tanto pelo CELAM, quanto pela CLAT.-;- ...
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15. O ano de 1986 será dedicado, priorttáriamente, no trabalho celamclatista, ao de-

bate e a celebração do quinto an�versário da Encícl ia Laborens Exercens, de

João Paulo 11. Esta encíclica considera o.marxismo como um sistema fechado. e-

quiparando-o ao coletivismo,- nada mais. j Valoriza-se ao trabalho humano mas não
1 

expl ic� as formas de efetivar esses valores e defende, básicamen�e, o terceiro

caminho.

Por tudo isto, que os trabalhadores latinoamericanos, com posições mais 

críticas e avançadas, consideram que a conjunção de esforços CELAM/CLAT obedece a urna 

estratégia de dividir o sindicalismo no continente, de favorecer o retorno neoconser 

vador da Igreja, de freiar o avanço da teologia e �  pastoral libertadora e finalmen-

te, de favorecer a manutenção do status quo no continente, ou no máximo, de apoiar_ m�

danças II reformistas II que nao afetem aos interesses fundamentais da dominação ha Arné 

rica Latina. 
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SECRETARIADO NACIORIL OI PASIOBAL OPERARIA 
INSCRIÇÃO NO CGC 27 212 968/0020-09 

Av. Presidente Kennedy, 1861 Sala 11 • TEL, (OU) 771-3459 

CEP.25.020 - Duque de Caxias • RJ 

Duque de Caxias, 21 de setembro de 1993. 

Prezados Companheiros(as) dos 
Grupos de Base, Coordenações Diocesanas,
e Estaduais da Pastoral Operária 

"SANTO A LUTA VAI CONTINUAR 
OS TEUS SONHOS VÃO RESSUSCITAR"

É decisão da Última Assembléia Nacional da PO "resgatar
datas celebrativas que dizem respeito à luta dos trabalhadores" 

No sentido de implementar esta deliberação da Assembléia, 
a Coordenação está encaminhando algumas sugestões e uma proposta de
Celebração pelos 14 ANOS DA MORTE DE SANTO DIAS. 

Eis algumas dicas e sugestões para a Celebração de Santo
Dias: 

·! • a) Organizar uma equipe que coordene o processo preparatório da Ce
lebração; 

,,,.,,_.-
"'-' 

-__;,,,,.·- b) Fazer convite por;. escrito e, se possível, cartaz; 
_ __,,,.- c) A Celebração deve acontecer na data do martirio de Santo Dias , 

mas é preciso lembrar outros mártires, principalmente, da região;

d) Na Celebração ligar a luta dos mártires com as lutas do povo;

e) Organizar uma procissão dos mártires com fotos, cartazes, camise
tas e outros; 

f) Se possível, fazer a celebração com outras Igrejas;

g) Escolher os símbolos para o ofertório;

h) Enfeitar o ambiente; se houver espaço desenhar no chão, o mapa da
América Latina, fazendo o contorno com areia ou serragem e preen
chê-lo com folhas verdes e algumas pétalas vermelhas; 

i) Registrar esse momento com fotos, vídeos, ...

j) Ter sementes de abóbora ou outras, cruz, vela grande, fitas verme
lha, branca, 

Estas são apenas sugestões. Fica a critério de cada grupo 
<eiril.lr.i-quecer ,. e introduzir outras idéias. O importante _é marcar esta 
data. com wna grande celebração que rememore a VIDA e L.UTA de Santo Dias
e de outros mártires da caminhada. 

"SANTO, VIDA QUE NASCE DA MORTE" 

Mã
J(J�_ 

e bom 

11,���.COORDENAÇ�ONAL 
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11 - MOTIVAÇAO 1 

CELEBRAÇÃO SANTO DIAS 

1979-1993 

UM GRITO PELA VIDA 

* * *
* 

Sejamos bem vindos a este nosso encontro celebrativo. Cheio de 

coragem e muita esperança estamos aqui, neste dia do 14º aniversá

rio do martírio do companheiro Santo Dias, para celebrarmos o nos

so grito de dor e alegria, nossas lutas, nossas esperanças, nossas 

vidas. 

� - APRESENTAÇAO 
1 

Somos um povo trabalhador que vive carregando nos ombros um grag 

de peso, uma grande dor, e na garganta um forte grito que brota do 

�oração. Neste momento, iamos nos apresentar: cada pessoa diz o seu 

nome e de onde vem. (Sendo muitos, pode- apresentar�se por comunida

de, pastoral, entidade, ... ) 

� - ABRAÇO DA PAZ, ABRAÇO DA VIDA 
1 

Somos a imagem e semelhança deste Deus companheiro, o Deus da 

VIDA. Num abraço, vamos acolher cada um(a) desejando-lhe paz e vi

da. 

CAllO (a escolher) 

14 - ACOLHIDA j

ó Deus Pai, Deus Mãe, Tu que ouves o clamor do teu povo e te fa 

zes presente na caminhada e renovas a promessa da libertação, Te p� 

dimos, em sinal da união com todas �s pessoas que lutam pela vida , 

todos os mártires, abençõe o nosso encontro em nome da trindade 

Pai, Filho e Espírito Santo. 

15 - NOSSOS PEDIDOS

O que queremos celebrar. 
Ao Deus da Vida que nos acolhe, apresentemos o que queremos cele 

brar neste dia. 



. 2. 

16 - PERDAO 

O que está acontecendo hoje, no Brasil, vem se repetindo desde 

seu"descobrirnento�.Muitas pessoas tombam todos os dias, derramam o 

seu sangue e doam suas vidas para que esta Vida seja livre em abun-

dância em toda América Latina. Na certeza que estas pessoas estão 

presentes ern·nosso meio e nos animam, peçamos perdão para que poss� 

mos impedir todo tipo de violência e tudo que destrói a vida. 

§ O sistema, muitas vêzes, abala as nossas forças permitindo a des
truição da vida. - Perdão Senhor! 

§ Nem sempre ternos coragem e condições para denunciar tanta violên
cia e injustiça que no dia-a-dia aumenta a dor do povo. 
- Perdão Senhor! 

§ O trabalho tem sido um jeito de opressão e sustento de tudo que
impede a conquista da libertação. - Perdão Senhor! 

§ Outros pedidos.

/1 - ORAÇÃO 1

ô Deus, companheiro e libertador, dai-nos força para vencer tQ 

dos os obstáculos e projeto qu� impedem a vida. Te pedimos por Jesus 

Cristo que vive na unidade do Espírito Santo. Amém! 

18 - MOMENTO DA PALAVRA 1 

A palavra de nossos(as) companheiros(as), Mártires, e a palavra 

de Deus nos encorajam para continuar firme na construção do Proje

to de Deus. Vamos ouvir as pàlavras do companheiro Santo Dias. 

19 - EVANGELHO 

(Evangelho de MT. 2,13-23) 

Já no tempo de Jesus, os dominadores do poder procuravam acabar 

com a vida, massacrando as pessoas. 

Aclamemos o Evangelho cantando. 

�O - HOMILIA/PARTILHA DA PALAVRA 1 

Pode ser feita uma encenação de 5-10 minutos. 

'" 
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�l - CREIO 

Vamos renovar o nosso compromisso para continuarmos firme na 

busca da libertação. 

* Creio que Deus é amor, que vive em comunidade, derruba o poder dos

fortes pela força do poder do fraco.

* Creio que Deus é vida, que nasce do meio da morte, atende aqueles

que gritam por pão, justiça e verdade.

* Creio que Deus é livre e respeita a nossa teimosia, espera a nos

sa resposta com carinho amor e ternura.

* Creio que Deus é luz que brilha no meio dos oprimidos, iluminando

suas lutas, seus caminhos para construção do projeto.

* Creio que Deus é força que brota dos trabalhadores, sinal da fra

ternidade em defesa da vida.

112 - APRESENTAÇAO DAS OFERTAS 

Queremos apresentar, a nós e ao Deus da vida, símbolos da nos

sa luta, sinais de vida que brota da nossa esperança. 

(camisa, pano branco, vaso com flÔr, fotos, instrumentos de trabalho, pao e vi -
vinho, etc.) 

�3 - BENÇÃO DAS OFERTAS 

(Símbolos) 

ó Pai Santo, abençoa o nosso trabalho, nossas esperanças, nos

sas vidas representadas em cada um de nós e nos símbolos que aqui 

apresentamos. Pedimos pela vossa graça e a força do espírito Santo. 

Amém. 

ORAÇÃO 

Oração pela Igreja ou a Ladainha dos Mártires. 
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\15 - PAI-NOSSO 
1 
1 
1 

Vamos neste momento fazer a oraçao da fraternidade. Na certeza que 1

1 
1 o Deus Libertador se faz presente em nosso meio, em memória de todos os 1 

mártires, cantemos o Pai-Nosso dos Mártires.

�6 - P A R TI LHA 

O Pão e o Vinho que são frutos da terra, resultado do trabalho do, 

ser humano e para alimentar e alegrar todos os povos. Por isso, vamos 

partilhar para fortalecer e animar nossas vidas. 

C A IM T O 

f7 - E NVI O 

Vamos pôr a mão na pessoa que está ao nosso lado, neste gesto va

mos enviar esta pessoa para a luta pela libertação. 

ô Deus, envia o companheiro(a) para continuar a defesa pela vida; 

Deus Pai, fortaleça o trabalho de cada um de nós e nos conduza para a 

vida dinga, na certeza de sermos felizes para sempre. Amém! 

�8 - AB R AÇO 

Na certeza que o novo dia virá, vamos dar o abraço de compromisso, 

Esperança e alegria. 

e A mr To 

* * * * * * * * * * * * 

!SUGESTÕES DE CANTOS 1

- Mártires da Terra
- Sánto Dias

Prá Não dizer que não falei das flÔres
Axé

-Boca de Povo
- Acorda América
- Põe a semente na Terra

América Latina
- Pai-Nosso dos Mártires

PASTORAL OPERÁRIA NACIONAL 
Setembro de 1993. 

I· 

, 



Celebração do 1 º de Maio/2004 

Local: CIEP do Cacuia 
Horário: de 9h às 12h 

Tema: Água: Vida e Trabalho 
Lema: Em Comunhão e Missão, sejamos Solidários com os Desempregados. 

9h - APRESENTAÇÃO DAS PARÓQUIAS E ACOLHIDA - Cada Paróquia responde ao chamado 
cantando um refrão previamente escolhido. 
Sagrada Família: Olhando a Sagrada Família. Jesus, Maria e José. Saibamos fazer a partilha dos 
gestos de amor e de fé. (2x) 
São Francisco de 
Assis: _________________________________ _ 

São Pedro e São 
Paulo: _________________________________ _ 

Menino Jesus de i: 

Praga: Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança. minha alma segue e não se 
cansa de caminhar. (2x) 
São 
Sebastião=---------------....,..-:---=-:----::---.,...--'-::----:-'--------

9h30 - INTRODUÇÃO - Dramatizar Jo 4,1- 30,39 - 42 A Samaritana 
(A idéia é valorizar o trabalho da Samaritana, a importância que a água e o poço tinham para ela 
e seu povo e como Jesus usou dessa realidade para abordá-la.) 

····� São Francisco de Assis

10h - APRESENTAÇÃO DE TRABALHADORES QUE USAM A ÁGUA COMO PRINCIPAL 
INSTRUMENTO. 
"Dar Testemunho da Missão de seu Trabalho, em relação ao uso da Água." 

1 ºCEDAE ······························· ····-·········· ·· ···························· ·····················-····· ···························> São Sebastião
2ºBOMBEIRÜ···· · ····· ······· ····-·-······--·· ········· · ·· · ····· · ··· ··· ········ · · ········ ······· ··········>- Menino Jesus de Praga
3ºAGRICULTOR (LAVRADOR)········--·· ································>- São Sebastião
4 ºLA V AD EIRA ···· ···· · ···-·· ······ ············ ······· ····· ·········· ·· · ····· · ·························· ·········· ·>- Menino Jesus de Praga
5ºPROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (NATAÇÃO) Menino Jesus de Praga
6ºDEFESA CIVIL (ENCHENTES) ·············-· ····-· ············-·············· ······· ·> Menino Jesus de Praga

10H30 - APRESENTAÇÃO DE DANÇA LITÚRGICA (Sugestão: Mais Perto - Padre Fábio de
· Melo) 

· ·
·
····· · · · ···> Sagrada Família



Celebração do 1º de Maio/2004 

10H45 - MISSA 
Ritos Iniciais e Ato Penitencial. ... � São Francisco de Assis 

Liturgia da Palavra e Pregação ······>-São Pedro e São Paulo (OBS: Evangelho: Diácono Sebastião) 

Ofertório e Oração Eucarística·>- Sagrada Família 

DIVISÃO DAS TAREFAS 

ACOLHIDA- Menino Jesus de Praga 
CRONOMETRISTA- Menino Jesus de Praga 
SOM- (O REGIONAL ALUGARÁ) Miguel, Irinéia e Antônio 
PALCO- São Francisco de Assis e São Sebastião 
ANIMAÇÃO E MÚSICA- Sagrada Família 
CORES- Sagrada Família: ROXO,

São Francisco de Assis? 
-----� 

São Pedro e São Paulo: AZUL; 
Menino Jesus de Praga: LARANJA; 

São Sebastião: VERMELHO, 

Procissão de Entrada: legionária entrando com imagem de N. Sr. e Homem com o nome de "José", 
entrando com a imagem de S. José. 
Ambão: Menino Jesus de Praga 
Painel da Assembléia Diocesana: Sagrada Família 
Faixa: Água: Vida e Trabalho. Em Comunhão e ... São Pedro e São Paulo 
Flores: Dividir custos. 
Oração da Assembléia: (Na seguinte ordem!) Menino Jesus de Praga: IGREJA; 

Sagrada Família: CF-2004; 
São Sebastião: ASSEMBLÉIA DIOCESANA; 
São Pedro e São Paulo: TRABALHO; 
São Francisco de Assis: GOVERNANTES; 

Ministros da Eucaristia: Cada Paróquia, trazer 2. 
1. 000 Hóstias: São Pedro e São Paulo
Vinho e Âmbulas: São Sebastião

Haverá bênção das Carteiras! 
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Javé, o Deus dos pobres, do povo sofredor. 
aqui nos reuniu pr:1 cuntar o seu louvor. 

Pra nos dar espcraru,:a e contar com strn mão,

na construção do Reino, Reino Novo, Povo 

Irmão! 
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�� \:-): 3 /; Vai ser tã.o bonito se ouvir a canção,

tantada de novo! / No olhar do homem, a
l'erteza do irmão, Reinado do povo! :/ 

(7?· "1
.r 
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SANTO DIAS 

Operário de sonho criança,/ operário da 
terra e oficina. 
Operário que um dia se cansa,/ de espe
rar as mudanças de cima: 

- Operário, esperança que vela,/ operário
suado, sem fala.
Operário algemado na cela, operário cala
do à bala.

- Entre nós órfãos choram carícias/ de ás
peras mãos de ternura.
Que morre em piquete vencendo/ a mão
que lhe mata e tortura.

- Só o rosto do amigo tem nome,/ e lugar
em uma vida futura.

A terra e a história consomem/ o covar
de, a opressão e a impostura.

Santo, a luta vai continuar/ Os teus so
nhos vão ressuscitar/ Operários se unem 
pra lutar/ Por teus filhos vai continuar. 

- É o gás, é o choque, é a tosse,/ fumaça,
cavaco, ferida, pobreza com fome, cansa
ço,/ doença hora extra perdida.

- É a máquina quieta, parada; / é a greve, o
piquete, a política;
é o peão com a vida danada/ entre a fome
e a dor da sevicia. 

- É o sangue que orvalha a justiça,/ dá a
flor, dá o fruto e o pão. 
Ternura nas mãos da cobiça/ se vinga em 
nova estação.

- É Santo que a morte não mata,/ soluços
de Anas Marias. 
Nos órfãos que perdem seus pais/ renas
cem as idéias um dia. 



V:,P17\J: r Quem nos separará'! quem vai nos 
separar do amor de Cristo, quem nos 

separará? Se Ele é por nús, quc•m sen1, quem 
será contra nós'? Quem vni nos separar do 
amor cJe Cristo, quem sct·á? 

1�' t i/F\,i-J (,� Li-� : }'--'( f ,iO, i{ - 7,2 , ) (_ - 3_3 .
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"t b Pai nosso dos pobres, marginalizados,!
i-�º 

Pai nosso dos mártires, dos torturados! 

l) Teu nome é santificado/ naqueles que morrem
defendendo a vida./ Teu nome é glorificado
quando a justiça·é nossa medida./ Teu Reino é
de liberdade, / de traierniclade, paz e cnmunhão. /
�1aidita toda violência/ que devora a vida pela
repressão. /: ô ô ô ô n ô ô ô :/
2) Queremos fazer tua vontade, / és o verdadeiro
Deus libertador. / Não vamos seguir as doutrinas
I corrompidas pelo poder opressor. Pedimos-te o
Pilo da Vida. / o pão da segurança, o pão das
multidões./ O pão que traz humanidade,/ que
constrói o homem em vez de canhões. /: ô ô ô ô

3) Perdoa-nos, quando por medo. / ficamos
calados diante da morte ! / Perdoa e d�strói os
reinos / em que a corrupção é a lei mais fo tie. /
Protege-nos da crueldade/ do esquadrão da
morte dos prevalt?.cidos / Pai Nosso
rt:volucionário, í pnrT0iro dos pcihrcs, Deus dl\S
oprimidos./: ô ô ô c'i ô ô ô ô ;/

e Oração do Povo Trabalhador 

-

Senhor, Deus da Vida, Pai e Mãe dos trabalhadores

E das trabalhadoras do Brasil, 

Por intercessão de teu fiel operário Santo Dias da Silva, mártir da justiça no mun

do do trabalho, 
Dá-nos força e coragem neste tempo de crise e de dificuldades. 

_ _ -
Ajuda-nos, Senhor, para que a exemplo de Santo Dias, possamos apoiar os fra

cos e empobrecidos, 

Animar os tristes e amedrontados e sermos para todos profetas da esperança.



Co':1prometidos com o Evangelho de Jesus Cristo, 
Unidos e organizados, 
Queremos construir a nova sociedade, 
Com emprego para todos, 
Com justiça e solidariedade no trabalho 
Com pão partilhado em todas as mesa; 
Com saúde e educação para nossas cri�nças, 
E vida digna para todo povo brasileiro. 

Pelo martírio de Santo Dias da Silva 
E a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, 
Abençoa, Senhor, a Pastoral Operária e o todo 
O povo trabalhador do Brasil. 

Amém! 

- , Palavra viva do Reino na hoc.:a de cada irmão./
Palavra que fortalec-e. anima e esclari;;ce a nossa
união.
/: Palavra do meu �t·n hor é fon;a viva de paz:/

Louvor que nasce dn his1c1ria, do dia n dia do 
povo. Louvor ao Deus vcrdadüiru. !ícl justiceiro, 
Pai do mundo novo. 
/: O nome do meu Senhor é força viva de paz:/ 

COMPROMISSO COM OS 
MÁRTIRES OA CAMINHADA 

Í�t .Y,, .. lJ.i.;{ �Cclehrnndo a Páscoa de Jesus, e 
SL'rnpre na vigília e na caminhada do Reino. 
fa1..emos, na Fé. a memória de todos os martírios, 
assumimos a História com Esperança, I:! 

nhraçamos, no Amnr-_ estes compromissos: 

!'ovo: 

--Na fornílw. nn trnhnlho, na luta c na lesiu, 
seremos sempre testemunhas alegres da Páscoa. 
- Meditaremos e anunciaremos a Palavra de Deus
e celebraremos a Fé e a Vida em Comunidade.
.. i.,tU·ticiraremos c.ltl\'amente ào Sindiçmo, àa
1 1olitica. dt) �:Jovim�nto Popular.
- Lutaremos pela Terra e pela Moradia. pela
Saúde e pela Educação, pelo Trabalho e pelo
Lazer.
- E contestaremos o neoliberalismo e o latifúndio.
a corrupção e o servilismo, o consumismo e a
1 nanipulação.
.. Jovens e criançítS, mulheres e homens, no
cnrnpo e na ciJnde, diferentes nas culturas e
iguais nos direitos, seremos wn Povo só, nos
muitos Povos desta Pátria Grande.
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- Que o caminho seJa suave

aos teus pés; 
- que o vento sopre leve
em teus ombros;
- que o sol brilhe
sobre a tua face. 

- que as chuvas caiam -serenas
em teus campos. 

E até que eu te veja de novo, 
que Deus te guarde 

na palma da sua mão. 

� -r1
1JY',) . .::,\d'I,·_ fortalecidos pelo testemunho de

rn1s.,,os màn lrcs e acompanhados pela ternura da 
i'v1ãl.'. Maríu. i;:m nome do Pai, do Fllho, i;: do 
Espírito Santo. Amém, Axé, Aleluia! 

Viver. E não ter a vergonha de ser felizCantar e cantar e cantar 
A beleza de ser um e temo aprendiz Ah! Meu Deus ... Eu sei ... eu sei Que_ a vida devi.a ser bem melhor e será �as isso �ão impede que eu repita: E bonita, e bonita e é bonita. (bis) 

E a vida7 E a vida o nue é d· 1 • . -, , , 1ga a, meu 1rrna01 Ela � a batida de um coração Ela e uma doce ilusão, ê ô ... 

E
M
I 
as_ e a vida. Ela é maravilha ou é sofrimento?a e alegria ou lamento? 

O que é, o que é, meu irmão? 

Há quem fale que a vida da gente é um nada no 
mtroo 
É uma gota. é um tl!nix,, que nem dá um segu,do 
':'Já quem fale que é um divino mistério profundo 
E o sopro do Criador 
Numa atitude repleta de amor 
Você diz que é luta e prazer 
Ele diz que a vida é viver 
Ela diz que melhor é mon-er 
Pois amada não é e o verbo é sofrer 

Eu só sei que confio na moça 
E na moça eu ponho a força da fé 
Somos nós que fazemos a vida 
Como der, ou puder. ou quiser 
Sempre desejada, por mals que esteja errada
Ninguém quer a morte. Só saúde e sorte.
E a pergunta roda 
E a cabeça agita 
�u fico c':rn a pureza da resposta das crianças 
E a vida. E bonita e é bonita. 
Viver ......... .. 



CELEBRAÇÃO REGIONAL DO 19-DE MAIO 

� 19 Parada-' G DESEMPREGO E OS DIREITOS HVMANOS 

ANIMADOR: Sejam todos bem-vindos (as) . :Eni:-ei:et)'l'tô8 Comemoramos hoje uma data 

muito importante para a classe trabalhadora, o 19 de Maio, dia de luta dos( as,
trabalhadores(AS). 

TODOS: E assim nos reunimos em nome do Deus trabalhador, do Filho libertador 

e do Espirita Santo que nod ilumina na caminhada e nos santifica, Amém. 

ANIMADOR: NESTA parada queremos refletir sobre o Desemprego, Já estamos, in

felizmente,bastante familiarizados sobre isto, e muitos até já estão se orga

nizando nas comunidades para derrotar este grande monstro . 

LEITOR 1 : O trabalho é um direito de todas as pessoas. Se olharmos a Declara 

ção Universal dos Direitos Humanos que a ONU fez há mais de 50 anos,vamos 

ver que lá o trabalho está garantido. 

LEITOR 2 : Isso é verdade: Vamos ouvir então, 

11 Todo homem tem direito ao trabalho,J livre escolha do emprego,a condiç5es 

justas e favoráveis de trabalho e á proteção contra o desemprego. Todo homem, 

sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho .. 11 

LEITOR 1 : Ouçamos na Bibl{a,o que Deus quer nos dizer. l Jo 10,1-10). 

ANIMADOR: Após ouvirmos este Evangelho vamos olhar a nossa sociedade, Na op&

nião de vocês,quem são os assaltantes de hoje? O que eles nos roubam de mas 

importantra(e)? Como enfrentá-los? 

ANIMADOR: Agora fiquemos em clima de oração, Cada um pode fazer um pedido ao 

nosso Deus que aqui está e nos ouve. Quem quiser pode apresentar um simbolo 

que represente o sofrimento do trabalhador desempregado. Após cada oração, 

todos digão: SENHOR, OUÇA O CLAMOR DO TEU POVO! 

. '") 
( 1 



' : ,/'/ 
• 

t I 

C.F./96 E OS TRABALHADORES

Aproxima-se o 1 ° de maio, dia dos trabalhadores ! /\tJ ,.:,.J.r,
A Pastoral Operária da Igreja Nossa Senhora A �ida, ma�:;�ez vem 

convidar você, meu irmão, sua Pastora , seu Movimento, seu Grupo, para juntos 
refletirmos a nossa realidade e perspectiva de trabalhadoras e trabalhadores, 
diante do contexto de reorganização do processo produtivo e econômico mundial. 

No texto base da Campanha da Fraternidade/96, que traz como tema 
Fraternidade e Política e como lema, Justiça e Paz se abraçarão, à página 34, n°

78, afirma a CNBB que no neoliberalismo 

"a situação dos trabalhadores aposentados e dos mais fracos, 
que têm menos possibilidades de competir, torna-se dramática ... 
Sendo um modelo excludente, entra frontalmente em choque 
com os princípios e valores da ética social cristã. Lon9e de levar 
a uma sociedade solidária 9era conflito e desi9ualdades 
antifraternas." 

PROGRAMAÇÃO 

28 de abril (DOMINGO) - Abertura da 7ª SEMANA DO TRABALHADOR 
14:00 - Encontro e Partilha entre Pastorais, Movimentos e Grupos. 

(Pedimos a cada um que envie 1 ou 2 representantes para apresentarem o 
seu trabalho). 

18:00 - Celebração 
29 de abril (SEGUNDA-FEIRA) -
19:00 - C.F./96 e os Trabalhadores - Pe. Rogério 

Local: Igreja Nossa Senhora Aparecida 
30 de abril (TERÇA-FEIRA) -
19:00 - C.F./96 e os Trabalhadores - Pe. Rogério 

Local: Comunidade Nossa Senhora de Fátima 
1 ° DE MAIO (QUARTA-FEIRA) - Dia Internacional dos Trabalhadores 
18:00 - Concentração na Praça dos Estudantes 
18:30 - Ca�inhada dos Trabalhadores rumo à Igreja Nossa Senhora Aparecida e 

Missa, que terá seu início ainda na praça. 

Contando com sua presença e participação, um abraço da 

Pastoral Operária 



FOLHA OE S. PAULO Quinta-Feira, 23 de setembro de 1993 

QUARTO MUNDO 

Cidades se acusam 
de 'exportar' indigentes 

.. ' 
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PARANÁ 

··l 
,J Foz do lgauaçu
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SÃO PAULO 

\ 
Curitiba e 

Prefeituras paranaenses devolvem aos locais de origem 
os migrantes que chegam sem 111eios de subsistência



Da Agência Folha 
em Londrina 

.\fónw com todJ focalização 
Jas prefritUíJS munidpJis do 
PJr,mJ. nos últimos anos cem

cres,:ido o número de favelas 
nJs cidaJc:s de médio porte Jo 
EsrJdo. As in1·3 ·ôc·s de terrenos 
publico� [arnbém tJm JUmentJ
Jo no Par:wá. 

O rnimcro Je [crrc:r;os públi
L·os in1 JJiúos c:m C:iscJ 1·e/ su
biu de 305, em julho. para 461, 
em J!W5to. Sc'!!undo Flôris To-

. lenri;o. chet/ de gabinere da 
pret'eiturJ, is o ocorre · ·porque 
muitos c'scapam à 1·igi/Jncia do 
munidpio, cor.seguindo uma 
forma Je ficar na cidade·'. 

Em Foz do IguJçu. alc!m do 
problema com pobres brasilei
ros. a prel'citura ent'rc:nra tam
bém os indigentes pJrJgu:iios e
o retorno de ;<brasieuaios"
(brasileiros que vil,em no Para
guai). O result.:ido é que o

município tem hoje uma popu
fação tàvelada de aproximada
mente .JO mil pessoas, que vi-

vem em 70 favelas e terrenos 
municipais invadidos. 

Em Londrina. mesmo com 
um rigoroso controle da Secre
taria de Ação Social, a cidade 
tem hoje -1. -145 fam11ias fa�ela
das cadastradas. O maior 
exemplo no município da mi

gração de pequenas cidades é a 
favela União da Vitória (zona 
sul de Londrina), que surgiu 
em 1986 e hoje tem cerca de 15 
mil moradores. 

Segundo levantamentos do 
próprio municfpio, mais de

60% dos mor:1Jt1res da favela 
União da Vitória s:io migrJntes 
que chegaram a Londrina de

pois de 1986. A favela é tam
bém considerada um dos bair
ros mais violentos da cidade. 

O prefeito de Londrina, Luís 
Cheida (PT), 38, chegou a dar 
entrevistas para à imprensa lo
cal atim1ando que iria ''barrar 
elementos que chegassem à ci
dade sem atividade definida". 
Pressionado, o prefeito recuou. 
Cheida afirmou que havia sido 
''mal interpretado''. 

, . . viaduto de Londrina, no norte do Paraná

"'· 
d . 

d1'gentes que se abriga sob um
Grupo e ,n 



Migrantes têm de 
fazer peregrH1ação 

·. Indigentes percorrem várias cidades
Da Agência Folha, em Londrina

Maria Apnrecida Scmcnnato 
Esteves. 40. é um exemplo de como os migrantes pobres viram. vcrdad(!iros ioiôs p,1ra osserviços_ ilss1stencias das prefciwr,1s. !:.la chegou a Londrina(PR) com cinco filhos, entre 4e 12 ,wns. no dia 7 de setembro. Ela ir;f tmlmlhar nté opróximo diu 15 nils frentes detrabalho d,1 Prefeitura de Londrina. limp,wdo ruas, para com()rar uma passagem paraManng:í (PR). 
· Ac�ntcce ·que Maring,1 est,1localizada fora da rota do seudestino. que é Goi.-inia (GO),onde afirnm ter parenres. MariaAparecida mostrou i'I ,'\gê-nci:,Fol��t �,,,, documento do Centrode l rw!fem e A fendimento ;} Populaçao, órgão da Secretariada Aç;io Social da Prcf'cirura deLondrina. que. scaun<lo eh ''rarantc p,1ssagcm 'p:ira Goi5�n,.-, para tod;i a f'nmíliil . ·. Odocumento. porém. pede apenas que.º serviço de ,1çào socialde Manng;f, ''se possível, lnrn�ç;, passaf!ens., para que Man:1 Ap:1rcc1úa l'i,?jc até Goi!iniil. ".' cnorclcnador;, de, Ccntrn deTnagem de Londrin� D· R /\ "· iva OSii farv11/e. 43. ncpou 011_ 

-----
-

--- ---
--

tem que M;iria Aparecid:1 e 
seus filhos estcjan1 sendo · 'de
snva_dos · · cm Mnring.1 pela 
Prefeitura de Londrina. Diva 
arnsou a Prefeitura de Maring.1 pela ''desova de itincra11tcs cm Londrina. mio o contnfrio · '. Ela citou como exemplo 11s dcfic1c11tcs mcnwis Marisa Lourclcs de Lima e Maria Apa�cc1da de O/ivcir:i, que c/csde

.111nhn cst;io alojacl:1s 11;1 Cus:, úoBom Sam:iritano, uma e11tid.-ide .1ssistcnci:i/, "en l'iaclas pela Prefeitura de Maringá". 
A coordcn,1dora da Fundaç,foDcscnvo/vi111cnto Soci:il de Maring,f, M:frci,1 /Ji1tcncourtSocrcpa,_ ._19, afirmou que asdua.� dct1c1e11tes podem ter sidocnnadas de MarinJ!,'Í p.1m Lc>nc/r,n:,, "pois 11111itas l'Ci'.cs os

1111�1::intes mentem sobre seusdestinos· ·. 
. Morando h.1 um mc�s soh umvw_duto n:i 7orw norte de l..nnc/r,na._ José Ferreira da Sil i ·:,, 1 � .. drn,c ter chcf!ado ao munic,p,o com ''um passe d:, Prefeitura de Porec11tu , ·. Uo outrolado d;i avcnid;i, o viaduto é ocu11.1do por Tcre7,i11h11 de Jesus, 50. e seu filho Este,,;io José de !e ·u · J 7 

, , , 
· ., .�. . , C/UC lcn:1111, 

. cp.undo ela, s,clo c11vi:1elos :,Ln,ufrma pcl:i Prctcitur.-i de R:it:i[!1111ss!1 (,'lfS). 

JOSÉ MASCHIO 
Da Agência Folha. em Londrina 

Prefeituras do interior do Par�� 
ná têm se acusado de "i;xportar 
indigentes. O secretário Je De
senvolvimento Social de Foz do 
Iguaçu, João Batista da Silva, 36, 
acusa municípios vizinhos de uma 
política "sistemática de exporta
ção de mendigos para Foz". 

Segundo Silva, só em agosto 
l. 159 pessoas chegaram a Foz do
lguai,:u (627 km a oeste Je Curiti
ba) "i; foram devolvidas às suas
cidades". Silva afirma quê a ci
dade que mais exporta mcnJigos é
Ca!>Ca vd, "onde as assistentes
�ociais orientam os indigentes pa
ra ir a Foz, onde teriam abrigo".

O chefe UI.! gabinete da Prefeitu
ra de Cascavel, Flóris Tolcntino, 
51. irmão do prefêito Fidelcino
Tolentino (PMDB), nega que haja
es!)a oriental,'âO. Ele diz que uma 
equipe recebe "marginais e indi
gentes" na estação rn<loviária. O
trabalho da equipe é identificar
quem chega nos ônibus que de
sen1barcarn em Cascavel (420 km
a oeste de Curitiba). "Se for
pobre, checamos se tem paremc.,1;
ou emprego na cidade. Caso não
tenha, compramos uma pass;,igem
de volta para ele, que embarca no
primeiro ônibus de retorno". Se
gundo Tolentino, a cidade não
comporta '' mais misaáveis' ' ..

No norte do Estado, cidades 
como Arapongas e Apucarana de
batem há mais de dois anos quem
· 'exporta mais mendigo�". Deacordo com Shirlei Reis 40 funcionária do Departa11;ent� de Ação Social da Pn:fcitura Je Apucarana (325 km ao norte dc Curitiba), o município paga 200 passagens por mês , , para nômadesretornarem às �uas ciuadi.:s' ·. 

Márci_a Carvalho Lopes, 36,secri.:tána de Ação Social de Londrina (_379 km ao norte de Curitib,!), diz guc o município "nãodevolve ninguém sem antes t·omunicar o município de origr:m.,
.



SECRETARIADO NACIONAL DA PASTORAL OPERÁRIA 
Inscrição no CGC 27 .212. 968/0020-09 

Av. Pres. Kennedy, 1861 - Sala 108 - 25020-000 - Duque de Caxias-RJ. 

Tel.: (021) 771.3459 - FAX (021) 772.5465 

Duque de Caxias, 18 de novembro de 1993. 

Circular nº 13/93 
Assunto: X ASSEMBLÉIA NACIONAL DA PASTORAL OPERÁRIA

Companheiro(a), 

Saudações! 

De acordo com o cronograma de preparação para a realiz� 
ção da 10ª Assembléia Nacional, estamos lhe enviando o TEXTO so -
bre a POLÍTICA DE FORMAÇÃO NACIONAL DA PO. 

Este texto condensa, na medida do possível, todas as r�
flexões, debates e propostas acumuladas pela Coordenação e Conse
lho Nacional da PO a respeito da Formação na Pastoral Operária. 

O texto, resultado destas reflexões, deve ser lido, es
tudado, debatido e avaliado pelos delegados, se possível, junto 
com outros membros das POs estaduais. 

As propostas, idéias e sugestões devem ser trazidas pe
los delegados à Assembléia, quando serão aprofundadas e afunila -
das para aprovação do documento sobre a Política de Formação ___ da
PO Nacional. 

Queremos lembrar que a necessidade de aprovar um Doeu -
mento da Política de Formação para a PO é uma deliberação da 9ª
Assembléia Nacional da PO, realizada em dezembro/91, em Vitória -
ES. 

No momento é só! Abraços,� 
�
é na luta!

p/Pastoral Operária��nal. 
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SECRETARIADO NACIONAL DA PASTORAL OPERÁRIA 
Inscrição no CGC 27.212.968/0020-09 

A v. Pres. Kennedy. 1861 - Sala l 08 - 25020-000 - Duque de Caxias-RJ. 

Tel.: (021) 771.3459 - FAX (021) 772.5465 

Duque de Caxias, 19 de novembro de 1993 

Companheiros ( as), 

Aproxima-se a X Assembléia Nacional da Pastoral 

Operária que se realizará em são Paulo. 

Foi enviado à vocês uma circular explicando o 

Caixa Comum, onde fizemos cálculos aproximados em US$ 200,00. Lem 

bramos que o valor exato será apresentado durante a Assembléia, a 

pós apresentação e cálculos dos gastos de viagem dos delegados. 

Sabemos que a situação financeira está difícil 

para todos, e nisto, a P.O. Nacional também se inclui. Por isto 

queremos deixar claro, que de acordo com a orientação da Coordena 

ção Nacional, não poderemos aceitar que fique como empréstimo qua! 

quer Caixa Comum. Portanto, quem nao tiver recursos para contribuir 

no Caixa Comum, procure formas aí no estado de arranjar este valor 

para que não sobrecarregue a P.O. Nacional. 

Esperamos 

os companheiros (as). 

contar com a cnmnreens ão de todos 

Desejamos a todos uma boa viagem. 

�

') 

� 
-.. Y I e n 7)( tJ ),,/ � /' P/ �E/ ET. N� .· P��RAL OPERÂRIA 

( 
JANE MARANGONI 
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:Ca:r,ero.noa ciu.e toüo.o esta jon bon. 

AqtÚ continuanos coo o. luta éle sonj,11"8 o con a m IIDD. eo.rro,, on:eren -

ta.uclo üif'icu1cladea. Cono o.croclito quo oonoa i(;l.Ul.iaf 

o próxino Encont-ro a.o Conoolho nacionoJ., sar6. on lTova. IQ.w.çú-RIO ,

nos dias 20, 21 o 22 ele setenbro do corrente ano.

Hovn IG-u.QQÚ ao J.Xl"Ontificou asSWJir o.a j_)llSSrgens e uno. p:xrte da. inft'o.

eetrl.l:tura, o resto tôdo.s tên ciu.e se noxor. O que conse6\rl.moa é bon

qu� seja colocado en cor:umo

Eal,)8ro.noa una mlhor conunico.ção. 

O tanpo possa. rá,Dido e nóo o otOD.Os Illli to d.a�. 

O te1ofone de novo. Iol.Q.çú ó: 021 - 763.28GO � coDW>.icação. 

noto.: �ucn co1ili.ocor. k:.uclcli..'"la., í:\u1da.doro, da. Aooocioçüo de sõ.o Paulo 

:í?o.J.ooou 110 clio. 22 do oa.i.o p/p quo roo1dio. on COrtl)ilUJ.O- são :Paulo. 

Cor.1 votos do bono "'ti:ro.bolhos noo él.oapeüinoo con n1Jrogoo 
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PALAVRAS DEIXADAS PELO PADRE ÍTALO: 

"Pois é essa paz que todos, numa visão de Igreja, 
procuramos transmitir um pouquinho. Paz que não é 
tranqüilidade da ordem, no sentido da acomodação, com 
uns poucos tendo tudo e o resto na penúria. Não! É o 
equilíbrio, a justiça, é, verdadeiramente, a cidade de Deus é 
a cidade do Homem, unidas, que nós temos pretendido" ... 
(Trecho do seu discurso na Câmara de Vereadores no Rio 
de Janeiro em 1986) 

ATIVIDADES 2009 (Apoiadas pelo Memorial} 

1) Edu1ação Infantil I e li
2) Cursos Livres para Jovens
3) Formação de agentes sociais
4) Equipe de Eventos
5) Costura Caseira e Bazar

Aguardem a divulgação para

o início das inscrições . 

COEDUC 

Rua 22 / 85 •. Rasa 
Tel.: (22) 2633 7128 ·.·· 

1 

• 

COEDUC 
PROJETO , 

MEMORIAL PADRE ITALO 

Uma porta aberta para todos 
q_ue_ bus.cam um cantinho para 

conversar e conhecer o trabalho 

realizado pelo Padre Ítalo. 



������;n::--�s;,,,,11·-.-v-:r:c:i"',;."'---�-:.::==-.=--=-.-:.:. 

O QUE REPRESENTA O 

MEMORIAL 

Existem muitos monumentos 
denominados "Memorial" 
para homenagear pessoas 
que deixaram obras 

O MEMORIAL PADRE ITALO tem a mesma finalidade. 
É, porém, uma construção simples, numa pequena sala 
onde se encontram os seus humildes pertences e mais 
parecida com uma toca franciscana: Livros, discos, a sua 
única mesa de trabalho durante trinta anos como pároco da 
Igreja da Santa Cruz em Copacabana. Lá se encontram 
também documentos e objetos do seu trabalho pastoral. 

POR QUE O MEMORIAL SE ENCONTRA EM PRAIA 
RASA? 

Ele esteve no local há muitos anos atrás com grupos de 
jovens, equipes de amigos e gostaria de fixar aqui um local 
de encontros para aperfeiçoamento espiritual, com o ideal 
das igrejas primitivas do cristianismo vivendo juntos: "Os 
cristãos tudo tinham em comum, repartiam seus bens com 
alegria" ... 
Principal tese que norteou o seu trabalho durante os trinta· 

\ ?" : ,;,4.,;..;;,;;,;�:���-=--,.....,__..F %,, 

· :r

anos como pároco da Igreja Santa Cruz de Copacabana foi 
AO ENCONTRO DE DOIS MUNDOS - O MORRO E O 
ASFALTO, pois ele acreditava ser possível um mundo mais 
justo.: e igual para todos. 
Ele faleceu em 13 de julho de 1991. A COEDUC estava 
começando e o pequeno grupo que o acompanhava 
resolveu criar o Memorial e apoiar a COEDUC em sua 
homenagem. 

Padre Ítalo - PATRONO DA COEDUC 

... �� 

.. 



MENSAGEM 

"O pau de sebo para as crianças é um divertimento, mas, é "m 
símbolo para todos: é como a vida, exige e.rforço e perseverança 
para alcançar a meta.'' 

t, 

2
° SEMESTRE DE 2009 

Projeto: Formação de Agentes Sociais 
Apoio: Memoria] Padre Íta]o 
Execução: Coeduc / Rasa 

Foto: Creche Cantinho da Natureza. 

Morro dos cabritos - Copacabana 



Seminário Comunitário para Formação dos Agentes 
Sociais. 

Objetivos 

1 - Despertar os valores, capacidades e talentos nos par
ticipantes. 

2 - Exercitar a união e a força gn1pal. 

3 - Exercitar os dons da reflexão e raciocínio. 

4 - Desenvolver a troca de opiniões e o conselho. 

5- Provocar os focos da Realidade comunitária para
buscar, em conjunto, as respostas às necessidades e
decisões.

A COOPERAÇÃO é a verdadeira cura 
para solidão e isolamento . 

. É impossível ficar isolado, quando os 
nossos talentos e habilidades estão a serviço 
da alegria de trabalhar juntos por um objetivo 
comum 

. ·/: ,·, _ ..__ _________________ ___. 

Publico Alvo: Agentes Sociais e Volutários da 
· Coeduc e instituições da comunidade da Rasa.

Metodologia: Oficinas com método Ver, Julgar e Agir. 

Dia 12/09: Abertura 

* Dinâmica de grupos para o conhecimentos
entre todos os participantes.

* Painel sobre a força do ideal.
* Conclusões do painel.
* Confraternização

Dia 26/09: Temas em Grupos 

·1 -A comunidade: Sua história, recursos e
suas Necessidades. 

2 -A força do grupo e a militância. 
3 -A integração da comunidade e os diversos 

segmentos sociais. 

Plenária: O relatório de cada grupo. 

Encerramento. 
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COMEÇAR DB NOVO 

Frei Bctto 

A derrota de Lula e o resultado das eleições de 1994 suscit� 
ram, aos setores progressistas vinculados às bases populares (comuni 
dades eclesiais de base, pastorais cristãs, movimentos popul�res, sin 

dicais etc.), reflexões que merecem ser partilhadas antes mesmo que 
se defina o 2Q turno eleitoral, em meados de novembro. Como todo po� 
to de vista e a vista a partir de um ponto - e aquele no quãl se ·si 
tua o autor e o da organização popular - e nao se pode, sem risco de 
ceder à pretensão, abarcar todos os fatores que configu::-am a atual con 
juntura, vale o exercício �e levantar hipóteses e desafios que contri 

buam para reatar o vínculo entre a política como atuação legislativa 

e administrativa e a política como formação e organização populares. 
Desta vez, o impacto emocional à derrota é menor do que em 19 8 9. 

A campanha presidencial contornou virtuais baixarias e o acúmulo do 
capital político de Lula, preferido por 27% do eleitorado ainda no lQ 

turno - sem que políticos corno Brizola e Quércia, ancorados em parti 
dos corno o PDT e o PMDB, conseguissem reduzir-Ih� a expressiva coloca 
cão no 20 lugar - deita por terra as ilusões de quem pe�sa que o f�n 

dàdor do PT é uma carta fora do baralho. Ao contrário, o crescimento 

da bancada de deputados federais de seu partido (de 35 para 50) e do 
número de_ senadores (de 1 para 5), sem falar da possibilidade de, p� 
la primeira vez, o PT assumir governos estaduais, deixa Lula na -con 

fortável situação de coringa no complicado jogo político brasileiro. 
Sobretudo considerando que, desta vez, o vitorioso não é um arrivista 
corrupto, mas um intelectual de passado progressista cujo engajamento 

profissional no parlamento o dotou de um pragmatismo que, ao menos 
nesta'campanha, fez dele um refém do que há mais anacr6nico e corpor� 
tivista em nosso panorama político. Resta aguardar para saber se Fer 
nando He�rique Cardoso será fiel à aliança com o PFL e o PTB, traindo 

as aspirações daqueles que o elegeram porque vêem no Plano Real um in 
dício de mudanças, ou trairá seus padrinhos eleitorais, atuando com 
decisão para levar a efeito as reformas de que o país necessita, in 

clusive punindo especuladores e sonegadores. 

Por.que Lula não chegou lá? Futores objetivos, como o êxito do 
Plano Real (ao menos até 3 de outubro), o apoio do governo federal a 
candidatura FHC (o que levou à derrubada de dois ministros de Estado, 
por não agirem como bons mineiros .•. ) e o palanque e·letr6nico da Rede 
Globo, reduziram progressivamente a supremacia de que Lula desfrutou 
nas pesquisas do 10 semestre, mormente porque a Frente Brasil Popular 

1. 

----·
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nao disFÔS de apoio na mídia, de recursos de bancos e empreiteiras <' 

de u�a alternativa - favorável ou nao -.ao Plano Real. Pode-se nin<la 

acrescentar o demorado impasse criado pelo episódio Bisol. A cõmisa

de-força da legislação e) ei toral impediu que fossem e>:ibidos nos pr� 

gramas de TV os t�unfos do PT: as Caravanas da Cidadania e o apoio de 

personalidades que, por sua competência e ilibada reputação, manifes 

taram apoio a Lula. 

Resta, contudo, aprofundar certos aspectos da própria relação do PT 

com as bases populares organizadas. Nas décadas de 70 e 80, elas recc 

beram grande incentivo da Igreja católica, especialmente através das 

CEBs. Hoje, a Igreja católica encontra-se em crise de identidade, mcr 

gulhada num impasse pastoral. De um lado, as pressoes vaticanas rcf}� 

em os bispos no apoio às pastorais populares. Basta dizer que há cer 

ca de 40 diocesés no Brasil à espera de que Roma lhes indique o bispo. 

Qual a dificuldade? Encontrar padres que resistam aos icpactos das gr� 

ves questões sociais e apliquem, com todo rigor, o princípio tradici� 

nal Roma locuta, causa finita. Bispos outrora progressista� agora se� 

tem-se mais cômodos junto aos movimentos espiritualistas que, supost� 

mente, nada têm de políticos. 

Assim, o movimento popular e, com efeito, o PT já nao contam 

com o celeiro de animação e militância representado pelas CEBs nas dé 

cadas passadas, embora essas tenham exercido piepondera�te papel na 

eleição da senadora Marina Silva, no Acre. Porém, canã_àatos tradicio 

nalm�nte respaldados pelas CEBs perderam eleições para a Câmara dos De 

putados, como Selvino Heck (RS), Irma Passoni (SP e Chico Whita 

ker (SP). 

Foram eleitos candidatos apoiados por movimentos consistentes 

em sua organização, como o Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra, que 

ajuda a conduzir a Brasília 10 deputados comprometidos com a reforma 

agrária. Observa-se também que tiveram êxito os candicatos com espaço 

na mídia, corno Chico Vigilante (DF), Milton Temer (RJ), Maria da Con 

ceição Tavares (RJ), Paulo Delgado (MG), Marta Suplicy (SP), José Ge 

noíno (SP) e Hélio Bicudo (SP). A militância de esquerda ainda não sa 

be lidar com a rnidia, como se ela fosse intrinsecamente um instrumen 

to da opressão burguesa. De fato, a mídia não comporta os jargões do 

dialeto político e, ao socializar idéias e propostas, impele ao deba 

te democrático o que nem sempre favorece aqueles que não conseguem e� 

tender que a utopia socialista deve, agora, passar por novos caminho� 

demarcados por ética, cidadania e democracia. 

Na segunda metade dos anos 80, o PT chegou aos cargos majorit� 

rios, passando a administrar importantes municípios do país, como são 

Paulo, Santos, Vitória, Porto Alegre, Ipatinga, Diadema, São Bernardo 
do Campo, ·Santo André etc. Constroem-se as cunoas com os paus disponi 

veis. Lideranças populares trocaram a favela pelo gabinete, as pich� 
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ç6es pelas inauguraç6es, o 6nibus pelo carro oÍicial, a reivindicaçfio 

pela racionalização. Urna coisa é ser pedra; outra, vidraça. Algurn�s 
lideranças ficaram de salto alto, abandonaram o trabalho de organiz� 
ção <los núcleos partidários, mantiveram rclaç6es de clientelismo com 

a população. Em muitas prefeituras, os Conselhos Populares permanec� 

ram no papel. 

Não se pode desmerecer o rigoroso combate de Luiza Erundina ao 

canibalismo das empreiteiras: o modo como Olívio Outra implementou o 

orçamento participativo; como Jos6 Augusto tr�nsformou Diadema, uma 

imensa fav�laJ numa cidade decente; a revolução operada por Vitor 

Buaiz em Vitória etc. Porém, é preciso analisar o outro lado da queF

tão: não se levou a efeito a proposta emblemática do PT de organizar 

a classe trabalhadora, incluindo os movimentos po�ulares. Por vezes, 

as administrações temeram o caráter reivindicativo desses movimentos 

que, por seu lado, refluíram diante do uso que a mídia poderia fazer 
de sua atuação, desprestigiando uma administração popular. Nesse jogo 

de cena, muitos movimentos foram desmobil�zados, suas lideranças cooE 

tadas como funcionários públicos, suas propostas burocratizadas pela 

pauta administrativa. 

A esquerda, hoje no Brasil, divide-se entre a ·esquerda organi 

zad�, aglutinada em torno dos partidos da Frente Brasil Popular, e a 

�sguerda em diáspora, menos articulada, menos teórica e�enos utópica. 

Esta �ltima nunca se preocupou efetivamente com o traba�ho junto as 
classes populares. Seu referencial era o marxismo acadêmico e nao os 

que vivem debaixo das pontes ou vao procurar emprego de madrugada. Já 

a esquerda org·anizada deu-se conta, desde os anos 70, após o fracasso 

da luta armada, da importãncia de uma "opção preferencial pelo povo''. 

O PT é fruto desse encontro dos movimentos populares e sindicais, mo 

bilizados por melhores salários e condições de vida, e a esquerda or 

ganizada. Priorizava-se, nos anos 70, o trabalho de base. Tanto que 

alguns setores - os basistas - recearam a proposta de se criar um PªE 
tido político. ·Aceitaram, desde que o partido se propusesse a levar 
os oprimidos ao confronto com os opressores. Com o andar da carroça, 

as abóboras se ajeitaram: fizeram um desconto, bastava defender o so 
cialismo. 

Porém, o socialismo faliu no Leste Europeu, a política exige 

alianças e nada indica que a via institucional que conduz o PT ao P2 
der ruma também na direção do socialismo. Assim, o PT passou a cxpre� 
sar, nao o conflito de suas tendências ideológicas, como muitos su 
poem, mas sim, de um lado, o pragm�tismo político dos operários lid� 

rados por Lul� e Olívio Outra, que querem, através de uma política de 

massas, as reformas estruturais capuz0s de garantir um Brasil melhor 
para todos os brasileiros, e o academicismo de quem insiste cm prcs<'!: 

var a pureza doutrinária de um partido que só mantcr.5 limp.1s suas mão� 

---------· - ---
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se, na ciranda política brasileira, recusar-se a estend�-las a outros 

parceiros. 

A esquerda organizada ai11da nao digeriu que o socialismo no Dra 

sil, ao menos nessa etapa da história, não virã pelo confronto com n 

ord�m burguesa, mas pela capacidade de, dentro dela, aglutinnr os se 

tores populares numa expres�iva mobilização que fortaleça, passo a 

passo, o Poder Popular. Poder que se revela na liderança da CUT, no 

surgimento de: uma Central de Movimentos Populares, nas ocup.:içõcs dos 

sem-terra e sem-teto, na proliferação de formas genuínas de organiz� 

çao corno o Movimento Nacional de Sa6dc, o Movimento Nacional de Meni 

nos e Meninas de Rua, o Movimento Nacional e de Direitos Humanos, a 

campanha de combate à fome e tantos outras que imprime� um mínimo de 

consistência à nossa sociedade civil. 

Para aqueles que, nas 6ltimas duas dãcadas, se dedicaram ao 

trabalho popular, fica a questão: por que tantos eleito=es de Lula 

bandearam para FHC? Por que 1/3 do eleitorado deu as costas as elei 

çÕes? Entre várias hipóteses, vale destacar as mudanças episternológl 

cas que a TV opera no imaginário popular. O discurso narrativo, prQ 

prio de uma esquerda literária, cede lugar à circularidade televisiva 

que fragmenta a percepção histórica na simultaneidade cas imagens que 

mais falam à emoção que à razao, aos sentidos que à consciência. As 

sim, reduz-se o limite entre sonho e realidade, induzir.do as pessoas 

a trocarem a utopia pela segurança imediata e a mudança do mundo pela 

qualidade de vida. Nenhum discurso político terá resso�ãncia se, ag2 
ra, não passar pelos novos fatores de mobilização: ses�rança e quali 

dade de·vida, defesa do meio ambiente, ética e subjetividade, mística 

e espiritualidade. E o termômetro não sao mais as análises de conju� 

tura que ajudam a organizar a cabeça, mas o bem-estar, lliaterial e es 

piritual, do sujeito político. 

Outro fator que concorreu para a derrota de Lula foi, como ele 

mesmo apontou, o preconceito contra alguém que nao se Dolda pelo fig� 

rino elitista desta nação de reinóis, onde as escolas de samba recriam 

a nobreza e os artistas são tratados como reis e rainhas. Voluntaris 

ta, o eleitor acredita em messias e supõe que um Presidente é senhor 

de todas as decisões governamentais. E o messias deve ser necessaria 

mente o diferente, aquele que, por seus títulos e símbolos, se situa 

acima do comum dos mortais, sobretudo dos mortais desta nação que ca 

rece de auto-estima e sonha fantasiar-se de Primeiro Mundo. 

Todos esses fatores exigem que se repense a metodologia do tra 

bulho popular, a forma e o conteúdo da linguagem política, a "utopia 

possível", como assinala Tarso Genro. A situação do p0\'0 brasileiro 

n�o mudou, piorou nos últimos anos. Quando se tem a barriga cheia e

viAvel trazc-r na cabeç.::i o sonho de um mundo novo. Mas quando se tem a 

b�rriga vazi;1, um prato de comid� interessa mais que todas .::i� utopins. 

O desafio é cc,mo f.::izcr da politicil umn rc-sposta imediata às dcm.:indo�; 

econõmicé'\s e· mcdiata ao resgate dil esperança, ·que faz da cxist0nci.1 

um sõcramcnto dv solid.:iricdade. 

•



Como JESUS, 
SANTO foi morto

por causa da Justiça.

Em São Paulo, 30 de outubro de 1979, às 14 horas,em frente à Fábrica Silvania, pela Polícia Militar



Oração do Povo Trabalhador

Senhor, Deus da vida, Pai e Mãe dos trabalhadores

e das trabalhadoras do Brasil, 

por intercessão de teu fiel operário SANTO DIAS DA SILVA,

mártir da justiça no mundo do trabalho, 

dá-nos torça e coragem neste tempo de crise e de

dificuldades. 

Ajuda-nos, Senhor, para que a exemplo de SANTO DIAS,

possamos apoiar os fracos e empobrecidos, 

animar os tristes e amedrontados 

e sermos para todos profetas da esperança.

Comprometidos com o Evangelho de Jesus Cristo,

unidos e organizados,
queremos construir a nova sociedade,

com emprego para todos, 

com justiça e solidariedade no trabalho,

com pão partilhado em todas as mesas,

com saúde e educação para nossas crianças,

e vida digna para todo povo brasileiro. 

Pelo martírio de Santo Dias da Silva

e a intercessão de Nossa Senhora Aparecida,

abençoa, Senhor, a Pastoral Operária 

e o povo trabalhador do Brasil. 

Amém! 

Pastoral Operária do Brasil
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Que a Gr3ça de Deus pai trabalhador esteja �om todos voccs. Esp� 

ro que todos tenha passado um Feliz Natal, cheio de , :perança, paz e muita 

sa�de, desejamos que todos possa ter Boas Entradas dL Ano, são os votos da 

nossa Pastoral Operaria Estadual- RJ. 

ceu refere 

esclarecer o grave problema que acont� 

elacionado ao local. Conforme ficou dQ 

seria no mesmo endereço, devido a boa 

localidade, - , , 

mas infelizmente nao vai ser possivel porque o responsavel pe-
, . la ca=1 nao cumpriu com sua palavra, e so nos comunicou depois de enviado' 

os c1rJites para as Dioceses. Queremos lembrar que este assunto foi discu

tido em nossa Assombléia nos dias 15,16,17 de Dezembro de 1.995, e ficou• 

decidido tentar outro local, dentro do calendário já enviado, c so não con 
, 

siguir, sera melhor canselar o curso. 

Queremos dizer a todos que foi feito um grande esforço na tent�

tiva de conseguir um novo local, mas infelizmente nio conseguimos,portanto 

foi cancelado o curso, lamentavelmente. 

Na pr�xima reuniio da Coordeaação da P.O que-acontecerá em Março 

VolL,.irumos a discutir. 

Despedimos com um fraterno abraço, 

� �JIO GOFIE� 
coordenação 



Partido dos Trabalhadores 

ENCON1RO NACIONAL DO FORUN RELIGIOSO 

04 e 05 de fevereiro de 1995 - Belo Horizonte 

Companheiros, 

DIRETÓRIO NACIONAL 

O Encontro Nacional do Forun Religioso, está confirmado para o.5 dias 04 e 05 de 
fevereiro de 1995 em Belo Horizonte. Segue em anexo Relatório de Avaliação do setor Religioso e o 
texto do Frei Betto intitulado "Começar de Novo", que servirão de subsidios para os debates. 

Lembramos aos companheiros que o critério de participação é aberto, podendo 
participar mais de uma pessoa a critério e condições de cada Estado, procurando-se garantir no 
rninirno duas pessoas (um evangélico e um católico por ex). 

Devido as dificuldades financeiras e dividas remanescentes de campanha, o Diretório 
Nacional não poderá arcar com os custos de passagens e diárias do local do encontro, devendo os 
mesmos ficarem por conta de cada estado, ou pessoa quando for possivel. Solicitamos dos 
companheiros que busquem alternativas locais, através de cotização, contato com o Diretório 
Regional, e outras formas a fim de viabilizarmos essa atividade para nós de fnndamet1tal 
importância. Os Custos total de Estadia será de R$ 23,00 por pessoa, sendo considerado uma diária 
e meia, incluindo café da manhã, almoço, cafezinho e jantar no sábado, café da manhã, cafezinho, 
almoço e lanche no domingo. Roupa de cama não será preciso trazer. 

Solicitamos aos companheiros que confirmem presença com antecedência a fim de 
reservarmos os quartos, e prepararmos a infra do encontro. Os companheiros deverão confirmar no 
Diretório Nacional do PT, Secretaria Geral com o Chico Macena ou Maria no telefone 223 7999. 

Data: 04 e 05 de fevereiro de 1995 - Belo Horizonte 
Local: Casa da Santíssima Trindade 
Rua Madre Cândida, 241 - Vila Paris 30380.690 Belo Horironte -MG 
fone (031) 344-6711 

Como chegar ao local: 
1- Vindo de ônibus: saindo da Rodoviária de Belo Horizonte, tendo à frente a Av.

Afonso Pena (Mesbla). No segundo quarteirão é o primeiro ponto do ônibus azul 2901. Seguir até a 
Rua Irai (25minutos mais ou menos); na Rua Irai descer no primeiro ponto, após a EUREKA. 
Tomar a Rua Miranda Ribeiro à direita. Tomar a segunda rua à direita. SeguiI: ate o fim da ladeira 
onde encontrará a entrada da casa. 

2- Quem vem de avião: tomar o ônibus ate a Rodoviária e seguir as instruções acima.
Quem chegar às vésperas do encontro devido aos horários de ônibus, favor comunicar

se com a Ir. Paulina no telefone (031) 344-6711. 

Nos colocamos a disposição dos companheiros para quaisquer informações que se 
fizerem necessárias, e sornamos ao empenho para realizannos um grande encontro, produtivo, que 
possa nos orientar frente aos desafios que teremos pela frente. 

Saudações, 

São Paulo, de janeiro de 1995. 
--------

SECRET GERAL NACIONAL 
P / Gilberto Carvalho 

• SEDE NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES• 

RUA CONSELHEIRO NÉBIAS Nº 1052 • CAMPOS ELISEOS · CEP 01203-002 · SÃO PAULO !! 223--999 FAX· 222-9665 
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São Paulo, 11 de Setembro de 1996 

A ESPERANÇA NOS MOVE t A ESPERANÇA NOS UNE t 

EM NOSSO COMPROMISSO COM A VIDA. 

Caros Companheiros e Companheiras, 

Neste ano, dentro da comemoração dos 20 anos de PO Nacional e em 
memória dos 17 anos de morte de SANTO DIAS, o mês de outubro será um momento
privilegiado de reflexão e animação para a difícil caminhada dos dias de hoje. 

É verdade que os momentos difíceis são desafiadores. Entretanto, eles não 
nos intimidam. Ao contrário, fortalecem nosso desejo de contribuir na transformação 
desta sociedade, pois, o profundo compromisso de nosso querido SANTO DIAS,que 
viveu e assumiu a sua missão até as últimas consequências, nos ilumina e encoraja. 

Na cidade de São Paulo, no dia 21 de outubro às 19 hs haverá o 
lançamento do livro sobre Santo Dias, da coleção "Construtores da Justiça e da Paz", 
de autoria de Guilherme Salgado Rocha, da editora Salesiana Dom Bosco. Este 
lançamento, que contará com a presença do Cardeal Dom Paulo Evaristo Arns,
acontecerá, também, nas várias capitais do país, juntamente com as tradicionais 
celebrações, debates e seminários. Aproveitamos a ocasião para antecipadamente 
convidá-lo (a) para estar conosco neste evento. 

No mais desejamos que o martírio de SANTO DIAS, e de tantos outros 
mártires da caminhada, alimente ainda mais o nosso sonho de vida e vida em 
abundância, não nos deixando fraquejar ou desistir. 

Na certeza de contar com sua presença solidária caminhando conosco, 
enviamo-lhe um abraço fraterno. 

� _l /l. \�,-
l5istoral Operária Nacional 

Informações: Tel: ( 011) 605-1393 

---
- �- -
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1.' O trabalho humano 

Comunidade e Sociedade 

• Trabalho humano é o movimento da comunidade que produz e reproduz o humano.

• Comunidade é o conjunto das relações que os homens estabelecem entre si para a criação da
racionalidade a partir da emoção

• Humano é o movimento desencadeado pelos contrários emoção e razão.

2. O Valor de uso e o plano de ação

• Produção é o movimento do trabalho humano que cria o humano sob a ação recíproca dos contrários ·
Valor de uso e plano de ação

• Valor de uso é uma propriedade natural ou namralmente transformada pelo homem, que satisfaz uma
necessidade humana.

• Plano de ação é a correspondência racional criada entre o valor de uso e a necessidade humana.

• Trabalho útil é o movimento da comunidade que produz valor de uso e plano de ação.

3. Mecanismo e programação

• Movimento mecânico é processo repetitivo, ciclico, gerador de valor de uso.

• Programação é identificação do movimento mecânico e sua expressão em algoritmo (receita,
procedimento padrão, programa, esquema, etc)

• Mecanismo é a combinação de múltiplos objetos para a produção de um valor de uso programado.

4. A maquina humana

• Máquina é a combinação de múltiplos objetos para o desempenho das funções ferramenta, motor,
transmissão e órgão de comando.

• Máquina humana é a primeira máquina criada pelo homem; é a redução do corpo humano à pratica
mecânica.

5. Trabalho abstrato e valor de troca

• Trabalho abstrato é o movimento produtivo realizado pela máquina humana. Quando o homem cria
a máquina humana, cria igualmente a sociedade e suas classes, a luta de classes, o. trabalho abstrato e
o valor de troca.

• Valor de troca é a quantidade de tempo social médio de trabalho abstrato necessário para a produção
de um valor de uso. O valor de troca é uma criação social e anti comunidade pois é criada a partir da
redução do corpo .humano à condição de mecani;;mo

r.nmunidade e snciedade 1 
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• A novidade · do homem novo não está na possível cnaçao de um homem puro, vindo do nada,
cerebrino e idealizado. Esta na emancipação do humano frente ao mecanismo, da comunidade frente à
sociedade, da comunhão frente à troca, da realização frente ao mercado. A novidade, a boa nova, é o
encontro do homem, de carne e osso mas também com ternura, cultura, conhecimento, arte,
linguagem, afeto, com sua humanidade. O homem novo é nosso velho conhecido. Encontramo-lo nas
ruas, nas escolas, nas fábricas, nos campos, no futebol, nas prisões, oprimido sob a tirania da velharia
capitalista. Ele não será. produzido, criado; será emancipado, junto com a comunidade e o trabalho
humano, dó trabalho mecânico.

8. A produção mecanizada e a programada

• A linha de montagem é a máxima realização social; é a sua expressão mais completa.

• A máquina programável é o mecanismo cr1ado pelo trabalho humano ao longo da sua história que
possibilita que todo o trabalho repetitivo, mental e �)façal - o trabalho abstrato - seja transferido para a
maquina enquanto equipamento extra-corpóreo. E a transferência do órgão de comando, que até
algumas décadas era função exclusiva do cérebro humano, do corpo do homem para a máquina
ferramenta, possibilitando a substituição da máqt1ina humana - a força de trabalho - em todas as
atividades produtivas. A máquina programável possibilita a transição do trabalho humano da produção
mecanizada (industrial) para a produção programada.

• A produção programável é o movimento produtivç, em que o corpo humano deixa de ser máquina,
força de trabalho, força produtiva, para se tornar, sob a forma de comunidade, em gestor coletivo da
produção, determinando a qualidade e a quantidade dos valores de uso produzidos para as
necessidades calculadas pela e para a coletividade.

• A transição da produção mecânica para a programável não pode acontecer sob o domínio da
sociedade. Esta se baseia na afirmação da máquina humana. O centro articulador da sociedade é o
valor de troca, trabalho abstrato o que a torna incapaz de promover a produção programável. Somente
a comunidade é capaz de promove-la pois só ela; enquanto articulação das emoções e razões coletivas,
pode desencadear permanentemente o cálculo coletivo das necessidades para determinar o programa
da produção dos valores de uso necessários em qualidade e quantidade.

9. A crise social e emancipação do trabalho

• A máquina programável determina, enquanto tendência, o fim do trabalho abstrato e,
conseqüentemente, do valor (de troca), da troca, do mercado, do mecanismo humano, da sociedade,
das classes e, finalmente, do Capital.

• Enquanto proprietário que monopoliza os meios de produção, o Capital se apropriou da máquina
programável para usa-la contra a comunidade e contra o trabalho em luta pela emancipação.

• Os interesses da classe dominante, combinados com o trabalho alienado que converte o trabalhador
em máquina humana, potencializados pela apropriação capitalista da máquina programável transforma
o Capital numa formidável força reacionária :Contra a emancipação da comunidade e do trabalho
humano.

. . 

• Vivemos o esgotamento do Capital enquanto plano de ação para produção, o fim do valor e do
mercado como centro articulador do trabalho.

• O fim do trabalho abstrato não é o fim do trabalho em geral. É o fim do aspecto mecânico e alienado
do trabalho humano.

. ' ' 



"Escutem aqui, exploradores do necessitado, opresso
res dos pobres do pa{s! Vocês ficam maquinando: / 

uando vai passar a festa da lua nova� para podermos 
pôr à venda o nosso trigo? Quando vai passar o sába
do., para abinnos o armazém., para diminuir as medidas, 
aumentar o peso e viciar a balança, para comprar· os 
fracos por dinheiro, o necessitado por um par de sa� 
dálias, e vender o :refugo do trigo?• Javé jura pelo/ 
orgulho de Jacé: ão posso jamais me esquecer de tu
do o que essa gente fazº (Am.Ós 8,4-8). 

Nova Iguaçu, 05 de novembro de 1995 

Companheira e companheiro txabalhadores, 
a paz de Cristo e a bênção da Mãe Aparecida. 
Dia 7 de se,te:nbro nosso grito contra a exclusão dos trabalhadores / 

ecoou pelo:B:rasil. :rm. Aparecida do Norte fomos pedix àMaTia bênção,/ 
proteção e coragem para lutar contra toda exclusão. Agora chegou a ho 
ra de pÔr em prática o prometido. Por isso, a Pastoral O�rária da / 
Diocese de Nova Iguaçu convida você para UJ1a confraternização. 

Dia 26 de novembro de 1995 
Das 10 às 12 horas 
No salão da catedral Sto Antonio 

Participe! Traga outros trabalhado:res ! 
En nome do Homem de Nazaré, 

p/ Coordenação Diocesana da Pa toral Operária 

Obs: chegue uns 10 minutos antes ara começarmos às 10 em ponto! 

n3scutem aqui, exploradores do necessitado, opressores 
dos pobres do país! Vocês f·cam maquinando: 'Quando/ 
vai passar a festa iila lua nova, para podem.os pÔ1· à / 
venda o nosso tri ? Quando vai passar o sábado, para 
abrirmos o ann.azém, para diminuir as medidas, aumentar 
o peso e viciar a balança, para comprar os fracos por
dinheiro, o necessitado por um par de sandálias, e ven
der o refugo do trigo?' Javé jura pelo orgulho de Jacó:
Não posso jamais me esquecer de tudo o que essa gente
f z" (Amós 8, 4-9).

Nova Iguaçu, 05 de novembro de 1995 

Companheira e companheiro trabalhadores, 
A paz de Cristo e a bênção da Mãe Aparecida! 
Dia 7 de setembro nosso erito contra a exclusão dos trabalhadores/ 

ecoou pelo Brasil. Dn Aparecida do Norte fomos pedir à Maria bênção , 
proteção e coragem para �utar cont'I'a toda exclusão. Agora chegou a ho 
ra de pÔ em prática o prometido. Por isso, a Pastoral Operária da Dio 
cese de Nova Iguaçu convida você para uma confraternização. 

Dia 26 de novembro de 1995 
Das 10 às 12 horas 
No salão da catedral Sto Antonio 

Participe! Traga outros trabalhadores! 
Em nome do Homem de Nazaré, 

P/ Coordenaçao Diocesana da Pastoral Operaria 
Obs.: Chegue uns 10 minutos antes para co1JJçarmos em ponto.
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REF.: SOMOS GENTE NOVA 
,-,.,,. VjVÉNoo·:

Ã

·UNI1tô:. '
... ,-\ ·:·, ·.> 

,·, ! . SOMOS ·povo �. 

\. ·sEMENTE DE uMA· Nnv..Á. � 
� . ,. . 

NAÇãO t t

SBMos· ��Nl�. irnvA,.: :. : 
VIVEND0\0,AMOR 

!SOMOS GOlYJI!NIDADE,
Povo· DO SENHOR t E'. 

1. Vou convidar

L A classe Roceira El __ a Classe" 
Operária 

. 

J:.A c�asse roceira e claks�· óp..:ér�ria 
/lfl..S1:0,S/!\1 (·es;per:am a. reforma agrária 
sabend1 g:t,le eJa .qará .solução 
para'· a. �ituação :que está precária. 

Sai_r;i.do Q projeto do -chão brasileiro 
e cadá-I"océi

r

.o plantar sua área. 
Sei qüe nà miséria ninguém viveria 

e a produção já aumentaria 
quinhehtos por cento até na pecuária. 

2. Ewta grande crise que há. tempos
surgiu maltrata o caboclo ferido
em brio dentro de um pais rico· e
altaneiro morrem brasileiros de
fome e· de frio.Em nossas manchetes
de ricos e pobres milhões de auto-

. móveis já se produziu . enquanto o 
coitado do p·obre operário vive 
apertado ganhando o sàlário que 
depois que tudo· subiu. 

os meus irmãos trabalhadores
o�erári�s, lavrad9res,
b1scaye1ros e outros roais
e juntos vamos celebrar a · 3. Nosso lavrador que vive tio chão

só tem a metade de sua produção 
porque a semente que ele semeia 
tem que ser a meia com o seu patrão 
O nosso .rQceiro vive num dilema 

confiGnça nossa luta na esperança 
de ter terra, pão e paz ê ê. 

2 • Vou convidar 
os índios que ainda resistem 
as tribos que ainda·insistem 
no direito de viver. 
e juntos varr;.os, reunidos na 

e o seu problema não tem solução 
porque o ricaço que vive folgado 
achaque o projeto que for.assinado 
estará ferindo a constituição. 

. . .• . • memória, celebrar uma vit6ria
que vai ter que acontecer. 4. Mas grande esperança o poyo conduz

pedindo a Jesus pela oraçã_o
3. Convido os negros,

irmãos no sangue· e na sina,
seu gingadp : p.o s .. ensina a dança
da redenção. De braços dados,
no :terreiro_ da irmar.i.dade,
vamos sambar de verdãde enquanto' chega a razão. · · 

4. Vou convidar a criançada e a
j_uventude, tocadores nos 'ajudem,
vamos cqJ1tar por aí. O nosso
canto vai encher todo pais,
velho vai dançar feliz,
quem chorou, vai ter que rir.

5. Desempregados, pescadores,
desprezados e os marginalizados,
venham todos se juntar à nossa
marcha pra nova soc.iedade.
Quem nos ama de verãade, pode
vir tem um lugar, ,

·-·-·7·�----.-�-·

pra guiar o pobre por onde- ele trilha
e para família não faltar o pão.
Que ele não deixe o capitalismo
levar o abismo a nossa nação.
A desigualdade que. existe-� yamanha
enquanto o ricaço. não sabe. o que
ganha o póbre do pobre vive de
de tostão.

-.-.-.-.-.-.-.�. 

3. Não ,nos moverão

NÃO, NÃO NOS MOVERÃO (BIS)
COMO U MA ÁR VORE
FIRME JUNTO AO RIC:L !
N:itO NOS MOVE RÃOº · 1 .

Unidos aos· operários--não nos moverão-l 
Unidos em nossàs fábricas 
- não·nos moverão.
Como uma árvore ·firmo júnto
ao rio 

7
: .não nos moverão •

. -.-.-.-.-.-.

' '., 

�, .J ", 



4. PIRÂMIDE
lf'J: 1. Na terra dos homens pensada em

pirfunide há poucos em cima e
muitos na base ( bis )
Na terra dos homens pensada em
pirâmide os poucos de cmma
esmagam a base ( bis )

REF. : Ô POVO DOS POBRES, 
POVO DOMlDNADO, 
QUE FAZES A! COM AR

T1W PARADO ? 
O MUNDO DOS HOMENS TEM QUE 
SER MUDADO, LEVANrA-TE POVO, 
NÃO FIQUES PARADO . 

6. b- companheiro por que estás tão
.triste ?

1. ó companheiro, por que está tão
triste ? mas oque foi que aconteceu?
Não tenho terra pra plantar a roça
e a-terra é nossa foi Deus quem nos
deu.

2 •. Vem companheiro, vem meu irmão 1 
Não fique triste que esta terra 
é toda sua. Vamos ter Refórma 
Agrária e a luta continua. 

3. ô companheiro, j·á estou na justiça
o invasor foi quem me entregou.
Querendoa terra e a terra� minha

-Foi Deus qúem me deu e a outro
eu não dou.2. Na te�ra_dos homen� pensada em

pirâmia.e·"'·vI�i'e·r· ri'.ã'õ··1:nr p�:de·;:� pelo
menos na base/ ( bis· -Y · :···--·- .. 4. O povo dos pobres que vive na base
vai fazer cair a velha pirâmide(óis)

Vem companheiro vem por favor 
lutar comigo que o interesse é 
todo nosso. 

3. E a terra dos homens já sem a pi
râmide pode organizar-se em fra
ternidade. (bis )

Ninguém é esmagado na Nova Cidade. 
-Todos dão as mãos em viva unidade. 

( bis ) 

.-.-.-.-.-.-.-.-

5. Nossa Vista clareou

DE REPENTE NOSSA VISTA CLAREOU 
CLAREOU , CLAREOU. 
E DESCOBRIMOS QUE O POBRE TEM VALOR 
TEM VALOR , TEM VALOR l 

1. N6s decobrimos o valor da união
que é arma-poderesa e derruba
até dragão. E já sabemos que a·
riqueza do patrão e poder dos

governahtes passa pela a nossa mão. 

2. N6s· descobrimos. que a seca do
Nordeste que a fome que-a peste

não é culpa de Deus �ai . 
A grande culpa é de quem manda no 
pais fazendo o pobre infeliz, 
deste jeito é que não vai. 

3. O que n6s vemos é deputado e sena
dor, militar-e jogador recebendo
seus milhões. Enquanto isso o po
bre trabalhador derramando seu
suor tem que viver de tostões.

Defendemos nossa'terra contra 
quàlquor inavasor. 

5. Com os-companheiros fui ao sin
dicato. O advogado nos acompanhou.
A causa foi entregue à justiça
E logo a justiça, a causa aceitou.

6. Vem testemunha falar sem temor
fala a verdade e defende o'acusado
para acabar com essa briga.
Fala contra o invasor.

?.·Agora temos uma hist6ria tri9te 
do advogado que o rico matou. 
ô companheiro, não fique tão 
triste pôis ele morueu e n�nguém 
se calou. , , ., ,, , ,_ , 

-. -.. - . -. - . -.- . -

7. Eu quero ouvir a voz do povo

1. Eu quero ? quero,quero ouvir
a voz do povo,eu quero ver
todo povo acordar e descobrir
dentro da realidade �ue. a se
mente da'verdade esta querendo
g:erminar.

2. :mu quero, quero, quero ouvir
a voz do povo, eu quero ver
todo povo como irmão: e� quero
ver todo povo caminhando se
libertando'do medo que.ele tem
do tubarão.

4. Temos · certeza �ue Deus Pai Liber
tador, lá na Biblia nos deixou o
caminho a seguir. Unir seu povo

.q_ue era esccavo no no Egito, o 
Fara6 ficou aflito e Moisés pode parti�. 

3. Eu quero, quero, quero ouvir
a voz do povo, ouvi um grito
mas não sei ,de quem foi.
grita sem medo, grita , grita
minha gente quem morre caJl:�do
é sapo debaixo do pé do boi.

I , I ,/ I / • 

. -.-.-.-.-. -.-�------�----.
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PROP.OSTA DE REG,IMQTTO_INT.0
1 

.��
11
0 .qÇNWS,i9. DO§,)RA,l3ALHADffi1ES 

.,.· 
A NÍVEL REGION� · , .

. , · _:.· . . ·· . :-, ..

O Congresso dos Trabalhadores 2. nível ·da região ............. . 

, ! i. se reaiiz�i no dia •. h � de março de 1986, da.s ••••• 

às ••• ••·� horas, na f. • � ................... .,_. •· ........... .l 1 i�-�-

- ,,. 

DOS OBJETIVOS: 

Art. 22 
-

Os objetivos do Congresso serao os seguintes: 

Troca de experiência e maior integração de todo o �ba
lho operário da Diocese. 

- Avançar na consciência de classe
Descobrir a realidade e se posieiona.;r:- frent_e à. ela. ( Par
ticipar da luta)

- Contribuir para reforçar a luta dos traba�dores, nos
sindicatos, associação de moradores etc •••

Art. 3º - O Congresso dos Trab�adores da Diocese de Nbva Iguaçu, 
vem se realizando em 3 (t�ês) etapas: 

-i• etapa Comu;n.i tário ou paroquial, de novembro de 85 à fevereiro/86._.

2A .etapa Regional, março de 86

3ª etapa - Diocesano - 20 e 21 de abril/86 no Centro de Formação.

Art. 4º Serão cons;i.derados congressisi:;a·s, com direi to a voz e vo 
to, todos os ·trabalhadores �ue participarem dos congre$
sos de base, forem convidados à participarem do Regional 
e tenham feito suas inscrições. 

§ único - As comissões regionais poderão convidar pessoas à parti.�_:
cipar do Congresso� com direi·f;o a. voz. mas não a .votQ.. 

DO CONGEE,;�.§0: 

Art. 5º

Art. 6Q 

O Congresso �ó poderá funcionar se reunir 20 (vinte) tra 
balhadores; caso contrário se poderá fazer outra convoc� 
ção, dentro de urie. data determinada. 

, , � 

O Congresso sera co�posto &os seguintes orgaos: 

p Plenário - órgão m6.x:i.m.G• t composto q9s copgressi�tas, 
competindo-lhe discutir, aprovar ou �ejeit9+'.todos os a� 

. ,. 
. 

suntos ou propostas saidas. 
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§. 3º

§ 4º

Art. 7º 

§ lº

§ 22

§ 3º

§ 4º

§ 5º

Art. 8Q 

- As sessões plenárias 
eleita no Congresso, 
oria simples.

serão coordenadas pela Mesa Diret-0ra,
e suas decisões serão tomadas por mai:

Cada sessão plenária terá as seguintes partes:
Apresentação das conclusões de cada com.is.são- de ·trabalho •
Discussão _ e  complementação pelo plenário. ·

Para q_ue o plénário possa reài.izar seus trabalhos, ele de-.
verá reunir no mínimo 2/3 (dois terços) dos congressistas�

' ' 

- Cada congressista terá o direito.de usar a palavra sobre o
mesmo assunto até cinco vêzes, tendo para oad� intervenção
três minutos, com tolerância de mais um minuto para. conclu
ir a colocação.

Mesa Diretora: é composta por um. coordenador, um vice-coor
denador e um secre±á.rio� eleita pelo plenário e q_ue assume
funções executivas couo:

Zela:b pela boa realizaç;o desse Congresso, apli .. c.and,n__ern.:te ·
regimento.

Coiocar em aprovação as comissões de trabalho formadas e,
em seguida, iniciar o processo de inscrições para as co
missões.

Gerir as finanças do Congresso e resolver os casos omiss.os-
su:rgidos no decorrer dos trabalhos.

Comissões de Trabalho - é o trabaTho em grupo e serão diri
gidas por um coordenador, um secretario e um relator, pro
posto pela· Mesa Diretora e aprovado pela Comissão, compe
tindo-lhe: dirigir os trabalhos e·apresentar as.conclusões
da Comissão ao plenário.·

. . 

Conteúdo das Comissões:
- Leitura do documento, elaborado a partir dos Congressos de_

Base. ---

- Destac� o 
Aprofundar 
saídas nas 

q_ue estiver 
as q_uestões 
discu,ssÕes. 

mais ligado _ao _grupo. ---· ---

de fundo corii{aaa no--d0cumento, ou 

As Comissões serão formadas por grupos de categorias ou se 
melb.antes, compostas de cinco trabalhadores no mínimo. A 
Mesa Diretora decidirá sobre o numero máximo_. 

Comissão de. Redação Final - é a síntese do Congresso, com
petindo-Toe ah.otar .. tôdas as conclusões apresentadas pe

· las Comissões,._ inclusive. as emendas do plenário, e depois
encaminhar· à Redação Final para elaboração do Documento Ba

, se, que sera aprofundado no Congresso Diocesano.
�--

----
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§ 1º

A.rt. 9º 

§ único

A Comissão de redação final será indicada pela Mesa Direto 
ra. 

Comissão de Recepção e Credenciais - S formada pelo pesspal 
que vai entregar os crach�s de votação aos delegados, con
forme as inscrições·. 

N , • Os Congressos Regionais serao assessorados, no Illllll.ID.O, por 
um. membro da CDPO. 

O Congresso será instalado por um.a comissão designada pela 
Comissão Regional, competindo-lhe: 
Designar a Comissão de Recepção e Credenciais 
Convocar os congressistas para: aprovação do regimento 

eleição da mesa diretora 

Art. lOº - Eleição dos delegados ao Congresso Diocesano. 

§ J_Q

§ 22

Os Congressos Regionais terão direito de eleger os seguinw. 
tes delegados: 

20 congressistas tem direito a 10 delegados 
30 " li li li 15 " li 

35 li li -lf " 16 " " 

40 " " li " li 17 " n 

45 li li " li li li 18 " li 

50 " " li li " 19 " li 

55 11 li li " li 20 li " 

- Os delegados ao Congresso Diocesano terão que ser represen
tativos dos grupos existentee nos Congressos Regionais.

- ... ·--· --§ 3º Os grupos q_ue tiverem maior numero de trabaThadores deverão
ter maior representatividade no Congresso Dioces§,11.o.

---- · 

i" 

,_ . 
. 

' '� 

; 1 

• 1 

§ 4º

§ 5º

A escoTha se dará nos grupos e a aprovação no plenário.

A Mesa....Diretora_coordenará este processo. 

A.rt. US - Das disposições gerais: 

§ 

§ 

§ 

lS!

2º 

32 

SÓ serão discutidos em plenário e nas comissões os assuntos 
relacionados no regimento. 

Cada congressista tem direito a um voto no plenário e nas 
comissões; a Mesa Diretora também. 

A mesa Diretora fará o enoerrrun.ento do Congresso, após o 
término dos trªbaThos e os encaminhamentos ao Congresso Di 
ocesano. 

Art. 132 - Os Cong-ressos Regionais serão preparados pela Comissão Regi 
onal e mais dois elementos da CDPO. 

Nova Iguaçu, 02 de fevereiro de 1986 Com. Organ • 
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REALill.A:DE DQS '.J;RA.BALHAJ)O�S LEVANTADA NOS OONGRESSOS DE BASE: 
************************************************************

- falta de salário

- falta de higiene nos locais de trabalho

desem_prego

- rotatividade

- distancia dos locais de trabalho

problemas de saúde

- desvalorização da mão de obra profissional

- leis que não beneficiam o trabalhador autônomo

- discriminação por causa da idade

autônomo é discriminado pelo sindicato

- trabalhador cansado

- falta de profissionalização

dificuldade par� conseguir o primeiro emprego

- cursos :profissionalizantes não dão base profissional

- discriminação da mulher no trabalho

- falta de sindicatos para. algumas categorias

-falta de carteira assinada

salário por produção

- cate_goria não reconhecida ( Ex.: costureiras)
,

. - falta de casa :propria

" " terra 

li li lazer 

" " educação 
" li diálogo na família 

- juventude marginalizada e explorada

falta de conscientização dos trabalhadores

li " esporte 

" " l1berdade 
" li alimentação 

Abandono das crianças 

- falta de segurança na trabalho

" li informação 
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-.,...p:r-e-conce.i to racial 

medo de participar 
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-----

- aposentadoria tardia e com remuneração decrescente

maioria dos politicos representa a classe dominante

* Destacar o que for de mais comum na realidade_.-do __ grupo •

* Completar, se possível, com mais dados.
, 

* Ver qual e o problema mais sentido pelo grupo.

CAUSAS DESTA SITUAÇÃO: 

desorganização dos trabalhadores 

- especulação da classe dominante

- sindicato dominado pelos patrões

- poderio das empresas multinacionais e nacionais

própria realida1e dos trabaD1adores ( falta de tempo)

organização da sociedade que mantém os traba1-�adores controlados

- ideologia da classe dominante ( trabalhador X trabalhador)

educação fraca

leis criadas pela classe dominante
---- - -

------==- corrupçao dos tubaroes ---

-...falta de reforma agrária 

- fraca oposição sindical

"* Como está organizada a sociedade? 

* Por.quê está organi.zada-assim?

PROPOSTAS DE AÇÃO: 

formação de associação de trabaD1adores 

f ortalecim.ento da opo.siÇM---si ndi cal,-- ..assc.ciaçãQ_ de mora.dores etc ... 

formação politica para trabaThadores 

apoio aos sindicatos existentes 

lutar por melhores condições de vida 

serviço militar não obrigatório 

melb.ores salários 

1 
1 



·---------: --···-

- __:..,i------- - . _____ ... -----·

---.. 

reforma das leis de ensino --- -----------

- fim das experiências de três meses no serviço

- participação na cons.ti:t�rma a.grá.ria-etc......----

:par_tici_par____de__ partidos pollticos_ 
" li PO, JOC1 ACO etoa,, 

aJ i me:ntação :para to,::.os 

,_ .... - participação popu).ax. na admi :Oi stra çã o !)Ública 
, terra para. morar e trahaJ bar: sai.da para ac..ab.e:r--c.o--0.....d.e.s�go 

- lutar pelo passe livre

- lutar :pela construção de creches
li 

" 

" 

" 

" mellloria no sistema de transporte 

" :pela :participação do trabaJ.hado>' nos lucros d.D- em.presa 
11 pelos di:neitos de i?tsa.l-ubridade 

" :por remidios grátis 

c�i� �olid.ar�edad� entre os trabalhadores 

* Quais foram as vitórias que os trabaJ..ha.dorQg já tiv9ram,? ( Pode

colocar a :partir de sua cat9goria ou grupo)

* De�tacar as propostas de ação que podemos encaminbar.
/ 

* Ver como vaJll_Os enczm:i.nhá-J.as na pratica. (A.partir d.a no�.io �
ja.tn.ento hoje?)

CDPO Comissão Organizadora do Congresso dos TrabaJba.dores. 

Rua -Capitão. Ch.av� 60-.N-Ova-Iguaç.u.R-.J, 
-.._ - -- - - -· 

· 1 

1 

1 
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"Ó Maria, 
aurora do mundo novo, Mãe dos viventes, 
confiamo-vos a causa da vida: 
olhai, Mãe, para o número sem fim 
de crianças a quem é impedido nascer, 
de pobres para quem se torna difícil viver, 
de homens e mulheres 
vítimas de inumana violência, 
de idosos e doentes assassinados 
pela indiferença ou por uma suspeita compaixão. 
Fazei com que todos aqueles 
que crêem no vosso Filho 

saibam anunciar, com desassombro e amor, 
aos homens do nosso tempo 
o Evangelho da Vida.
Alcançai-lhes a graça de o acolher
com um dom sempre novo,
a alegria de o celebrar com gratidão

em toda a sua existência,
e a coragem para o testemunhar
com laboriosa tenacidade, para construírem,
juntamente com todos as pessoas de boa vontade,
a civilização da verdade e do amor,
para louvor e glória de Deus Criador
e amante da vida".
O tempo urge!

Assumamos com ousadia a meta que Cristo propôs para a sua 

vida: "levar a vida em abundância para todos!" 

Dom Aloysio José Leal Penna, SJ 
1 

Selor Familia e Vida da CNBB 
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Brasília 12 de setembro de 2002 

Exmo. Sr. Ministro da Saúde 
Dr. Barjas Negri 

Nós, os participantes do Curso Bioética e Fami1ia, organizado pelo Setor Família 
e Vida da CNBB, e com a presença do Presidente do Pontifício Conselho da Família, 
Cardeal Alfonso López Trujillo e outros membros deste Pontifício Conselho, reunidos 
em Brasília, nos dia 10 a 12 de setembro, refletimos e debatemos sobre temas 
relacionados à Vida e à Dignidade Humana. 

Entre os assuntos abordados aprofundamos o tema Vida em toda a 
sua plenitude, desde a sua concepção, em todos os seus estágios e expressões, 
até a sua morte natural. 

Reconhecemos o empenho que o Ministério da Saúde tem dado às ONGS 
católicas que trabalham no apoio aos soro-positivos e à prevenção da AIDS. 

Por outro lado, preocupados com o sadio desenvolvimento e educação da 
sexualidade humana, desde a infância e, muito particularmente, na fase 
adolescente e juvenil da pessoa, questionamos os métodos e as propagandas 
utilizados na prevenção e combate a AIDS que ferem a sensibilidade dos 
nossos jovens e das famílias. 

Na elabor9ção de campanha contra AIDS pedimos, como sugere o Papa 
João Paulo II: "E necessário em primeiro lugar reafirmar com firmeza que a obra 
de prevenção para ser ao mesmo tempo digna da pessoa humana e verdadeiramente 
eficaz, deve se propor a dois objetivos: informar adequadamente e educar para a 
maturidade responsável (15.11.1989)". 

Queremos ainda lembrar que a resolução do Conselho Executivo da OMS, 
de 29.01.92 afirma claramente: "A OMS quer que se saiba que somente a 
abstinência sexual e a mútua fidelidade eliminam o risco da AI OS". 

Enfim, qu-2remos colaborar na luta contra a pan-epidemia da AIDS. no 
respeito profundo da dignidade humana e da sua vocação transcendental. 

Em nome dos 250 participantes do Curso de Bioética e Família, 
atenciosamente 

Dom Aloysio José Leal Penna, SJ 
Setor Família e Vida da CNBB 

r 
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MENSAGEM PARA O DIA NACIONAL DA VIDA 

- 8 DE OUTUBRO

A vida é o primeiro e fundamental direito da pessoa humana. 

Sem a vida o ser humano não pode desfrutar de nenhum outro direito. 

A vida é o grande dom que gratuitamente recebemos de Deus. 

O Papa João Paulo II brindou-nos com sua magistral encíclica 

''Evangelium Vitae (EV), sobre o valor e inviolabilidade da vida humana·' 

(25.03.95). Nesta encíclica o Papa afirma enfaticamente: "Infelizmente, 

este panorama inquietante, longe de diminuir, tem vindo a dilatar-se: 

com as perspectivas abertas com o progresso científico e tecnológico, 

nascem outras formas de atentados à dignidade do ser humano, 

enquanto se delineia e consolida uma nova si tuação cultural, que 

dá aos crimes contra a vida um aspecto inédito e, se possível, ainda 

mais iníqüo, suscitando nova e graves preocupações: amplos setores 

da opinião pública justificam alguns crimes contra a vida em nome 

dos direitos da liberdade individual e, sobre tal pressuposto, pretendem 

não a sua impunidade, mas ainda a própria autorização da parte 

do Estado para os praticar com absoluta liberdade e, mais, como 

colaboração gratuita dos serviços de saúde (EV, 4). 

O mais trágico e estarrecedor é que a humanidade vai se acostumando 

a conviver com esta "cultura da morte'·. A maioria dos nossos MCS: 

escritos, irradiados, informatizados e televisivos dedicam grande 

parte de seus programas a divulgar violência, acidentes, guerras, 

homicídios, disputas mortais pelo narcotráfico. Uma cultura de morte 

mais sinistra, covarde e escamoteada é a que se manifesta nas 

mortes pela fome, desnutrição, enfermidades evitáveis e pelos mais 

de 50 milhões de aborto no mundo, e no Brasil, cerca de um milhão. 

O Dia Nacional da Vida, proposto pela CNBB para o dia 8 de 

outubro, na Semana da Criança, quer, neste ano, destacar a defesa da 

vida do nascituro. Este dia é celebrado internacionalmente em 25 de 

março, festa da Anunciação do Senhor. Foi nesta data significativa que 

o Papa João Paulo II assinou e publicou a encíclica acima referida.

Encarte CNBl3 - Nº 648 - 03/10/2002 - MENSAG['.-1 P.A.RA O DIA NACIONAL DA VIDA 
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O único Senhor da Vida é Deus. Todo uborto é atentado contra 

uma vida inocente. Os extraordinários avanços da Bioética atual podem 

ser usados para salvar e melhorar a qualidade de muitas vidas. Podem, 

também, infelizmente, usar e dispor de vidas já concebidas para 

experiências que as eliminam. O estudo sério da Bioética torna-se, 

para nós. cada vez mais imprescindível em toda a sua abrangência e 

complexidade. Esta Ciência apresenta dia-a-dia novidades. 

Jesus Cristo resumiu a sua existência nesta meta: 'Eu vim para 

que todos tenham vida e a tenham em abundância (João 10,10). Quando 

Jesus fala sobre a "vida para todos" inclui também os nascituros, dotados 

de alma imortal, criados à imagem e semelhança de Deus, salvos pelo 

seu sangue redentor. 

Aproveitemos o Dia Nacional da Vida para rever os nossos 

critérios diante da vida e para nos tornar mais atentos e vigilantes em face 

de mensagens que propagam a cultura da morte. De modo especial 

referimo-nos aos projetos de leis que tramitam na Câmara e no 

Senado a este respeito. Destacamos em particular que as Normas / 

técnicas que facilitam o abortamento nos hospitais públicos são contra 

a dignidade do ser humano, conforme a Carta da Declaração dos 

Direitos Humanos, de 1948. Tais Normas, portanto, abrem precedentes 

para que se infrinja a nossa Constituição no que tange a defesa da vida 

do ser-humano-feto, ainda em seus primeiros estágios de vida. 

Nesta ocasião, é oportuno lembrar que uma nossa adesão mais 

efetiva ao "Mutirão contra a fome e a Miséria", promovido pela CNBB, 

é também, certamente, uma concreta e eficaz expressão da campanha 

em prol da vida. 

Sugerimos a todos que promovam no contexto da celebração do 

Dia Nacional da Vida: reuniões, debates, palestras, manifestações públicas, 

diálogo com os políticos e outros segmentos da sociedade, sobretudo 

nos MCS. São também muito recomendáveis momentos de oração pessoal, 

nas famílias, escolas, nos ambientes de trabalho etc. Queremos propor 
a belíssima oração de João Paulo II , na conclusão da Encíclica 

Evangelium Vitae: 

Encilíle CNBB - Nº 648 - 03/10/2002 - MENSAGEM PARA O DIA NACIONAL DA VIDA -
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NOVA IGUAÇU, 7 DE NOVENBRO DE 1991 

Ao companheira e compahneiro e ao trabalhador e ao 
Agente da Pastoral Operária da Diocese de Nova Iguaçu 

SAUDAÇÕES 

, . 
A.Pastoral Operaria da Diocese de Nova Iguaçu, e com
muito pazer que a·Coordenação lhe envia esta carta -
convite para que voe� não falte. Sua presença é i�portante.
o convite é para que se realiaá Assembleis da P.o.
No dia 24 de Novembro (domingo)

Horário - de 8, ás 17, horas. 

Local - Catedral.

PAUTA 
12 - apreseta�ão 
2Q - avaliação do conjuto da dioc�se 
3º - avaliação da Coordenação P.o. 
OBS:Propiciar aos trabalhadores um momento forte para avaliar 

a situação Politica Social Econômica e Eclesial 
Brasileira para poder agir melhor para a 
transformação da sociedade. 

COORDENAÇÃO DA PASTORAL OPERARIA DA DIOCESE DE N; .I. 

• 

PASTORAL-Ol'ERARIA 1 
·DIOC ESE· 1 

� ;JV A IGUAÇU · RJ
R�, C:-i;,itáo Chavas, i8 

C ent, o · CEP 28.NI 
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Nova Iguaçu,04 de março de 94. 

"Por uin Brasil que nós queremos •••• 11 

As pa.Btorais sociais de Nova Iguaçu,através de sua Equipe e 

de Coordenação, vem leLllbrar a você que---�- 2a.. Semana Social 

a se realizar eín Brasilia no firn do ;n�s de julho, -precisa 

de você. Erasilia,coao 2a.Semana Social,será o que as 

Bases tiverem produzido durante o tempo de preparação.

O Leste 1-Estado ào Rio,dur�nte o ano de 93 viveu e pro-

puziu uaa reflexio que está sendo retomada para o Ano 94.

Pau-a tanto as Pastorais Sociais de Nova Igu.açu farã.o sua 

primeira reunião para o dia. 12-sabad_o, às 9 hs.na Catedra.� 

Será um prineiro passo. O 22 passo� será no dia 19 de mar. 

,_ço no Serrünário Paulo VI1também às 9 hs,quando se reunirão

representantes do Estado do Rio para preparar o lançamento 

� -
�se que eatá tnr.lrc-:..do prã.rR. o dia 24 de março.-

Esta carta tem a missão de convidar você e a Associação,ou 

movimento a que você pertence para o Dia. 12-sáOado às 9 bs 

na Catedral de Sta.Antonio.-

� importante a presença,pois conversaremos e planej�remos 

o 1v de maio,�s Romarias,as Eleições 94.Isso tudo para a

2�.Sem�na SociRl:ri o Brasil que queremos ••••••

Pela Equipe Coordenador� 

Rosângela. 
Carminha 

Zé Miguel 



NOVA IGUAÇU, 7 DE NOVENBRO DE 1991 

Ao companheira e compabneiro e ao trabalhador e ao 
Agente da Pastoral Operá.ria da Diocese de Nova Iguaçu 

SAUDAÇÕES 

, . 
A.Pastoral Operaria da Diocese de Nova Iguaçu, e com
muito pazer que a Coordenação lhe envia esta carta -
convite para que voe� não falte. Sua presença é i�portante.
o convite é para que se realiaá Assembleis da P.O.
No dia 24 de Novembro (domingo)

Horário - de 8, ás 17, horas. 

Local - Catedral.
PAUTA 
12 - apreseta�ão
2Q - avaliação do conjuto da dioc�se

3º - avaliação da Coordenação P.O.
OBS:Propiciar aos trabalhadores um momento forte para avaliar 

a situação Politica Social Econômica e Eclesial 
Brasileira para poder agir melhor para a 
transformação da sociedade. 

COORDENAÇÃO DA PASTORAL OPERARIA DA DIOCESE DE�; .I. 

• 

PASTORAL-Ol'ERARIA ,

1 
- DIOCESE·

� JV A IGUAÇU - RJ 

R � 4 C � pitão Chavas, te 

Cent,o · CEP 28.NI 
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Nova Iguaçu, 29 de novembro de 1995 
• 

Prezados (as) companheiros (as) da P.O. 

Que a graça de Deus Pai trabalhador, esteja com 

todos vocês. Que todos possam estar cheio de sa'1de, força e 

mui ta esperança de um mundo mais justo e fraterno. 

A finalidade desta é para le�brar a todos sobre 

uma questão 1nui to importante decidida em nossa úl time. reunião 

de coordenação esta.dual da P.-0 e� Nova Iguaçu. Se trata do com

panheiro Dionésio, \lm dos fundadores da P.O. no Estado do Rio 

de Janeiro, que está passando por um mo;nento gravíssimo de sa'1de 

e está impossibilitado de trabalhar. 

Por isso, nós da coordenação estadual decidimos em dar 'UIJla ajuda. 

O objetivo será a mobilização dos grupos de base em suas Dioceses 

que possa decidir a melhor illaneira de colaborar e� uma quantia 

em dinheiro. 

As doações poderão ser feitas e� nome de: 

Dion�sio Pereira da Costa 
:Banco :Bradesco - Agência 317 6-3 
Conta no 0081469-5 ( \ ç-J f Lp.� 0((-\) 

Despedimos can um fraterno abraço e desde 

j é. a.gradece:nos. 

Joeé�G001es 
p / coordenação



Nova Iguaçu
9
09 de novembro de 1990.

Companheira(o)da Pastoral Operária. 

"Solidários na dignidade do Trabalho". 

Com estq carta circulare estamos convid�ndo vmcê e ao seu Grupo 

parn um Encontro de Formação que vai acontecer nos dias 1 e 2 de dezembro -

bro no Centro de Formação de Líderes-Moquet�. 

Estamos enviando esta carta para �:.ue 

estudar 9 refletir e decidir conjunta.mente •. 

Refletir o decidir o que? Veja bem. 

Decidir quem pode participar? 

voce e o seu grupo possam 

Você? Todo,grupo?Seria formidavel se boa parto do seu frupo 

pudesse participar. 

Lembramos também que os p2rticipantes devem ser membros da 

Pastoral Operária e interessados em construir 8Sta p�storal como um 

meio de Evangelização e um serviço n classe operária. 

Lembramos igualmente que os participantes devam fazer força 

paro. part�cipo.rem os dois dias(sábado e domingo) • 

• Pedimos 9 de�tro das possibilidades 9 que cada participante coope

ro financeiramente.Sobre eota parte financeira procure um bati-papo 

no grupo 9 na comunidade 9 com seu vigário 9 com n irmiou paroquia. 

Proste bem antonção parn a proposta de Pauta 

- Todo o dia lº do dezembro(sábado) oorá um Seminário de estuçios sobre

a Campanha da Fraternidade do ano de 1991: "Mundo do Trab2lho 11
• 

- Todo o din 2 de de?iembro(domingo)será paro. a Assembléia Diocesnna

da Paotoral Operária.

Abertura do Encontro será 9 horas d9 dia lº. 

Local:Centro de Formação dç Líderes. 

Faça a sua inscrição . 

Tanto o dia lº,quanto o di� 2 exigem preparação 

Porisso V3!IlOS nos preparar. 

Po.ra o dia lº vamos levar uara o seminário de estudo tudo o 
.1: ' 

que snbo,nos sobre o Mundo do Trabalho. 

Para o dia 2 vamos levar por escrito ou na cabeça tudo o que 

fizemos como pastoral operária durante o nno de 1990 e-· juntos buscar 

um planejamento para o ano de 1991.

E um Encontro de,muita responsabilidade e sua presença e a do 

seu grupo é importante. A Equipe de coordenação convida e assina: 
Zé Miguel

9
Roberto ,Messias ,Manoel Dins ,Luiz Carllbs, Sergio

9 
Co.rminha

9

Francisca
9
Pe.Agostinho-------



CO VITE 

!Ta nossa reunião \m-pliada deste 
,. 

mes teremos u.�a peque-

na exposição da lº Semana Socio.l. A intenção é a de não perder o seu' 

conteúdo, para assim facilitar o nosso acompanha:uento e entendimento' 

da 2º Senana Social que vivemos a0ora. t preciso perceber a importân-
. 

' 

eia de estar acompanhando tudo o que diz respeito a nossa vida � a mQ 

lhoria dela. ião deixe de coraparecer e traga as companheiras e com a-

nheiros. 

Será dia. 27 de jlu1ho na Cetedral às 9:30. 

A coordena .. o. 

Convite 

La nossa reu."1-ião lun::pliada deste mê teremos uma peque-

. - d 1r- 0 e• • , · • t 
- ' 

d 
... 

d 'na e::;-rposiçao a - ..:,eI!lana ,JOCJ.a ...... i in nçao e -::. e nao :per er o seu 

conte{ .. do, para assim fac· li tar o nosso accinna.ihamento e entendimento' 

da 2º �enana Social Q1e viveffios agor . t preciso perceber a importân-

eia de estar acompp•1har-do . 
' 

tu o o que diz res:eito a nossa vida e a w.!2,

lhoria dela. l ã.o dei::;;:e de e mp ::-ecer e tra�;a as con;pa:'.lheiras e co11pa-

nheiros. 

Será dia 27
'

e junho na Catedral as 9:§ • 

coo:?:'d.enação. 



' 

A l'astora.l Operária •3D reunião da coord0nação diocesa.'la 
fixou alsumas datas de eventos diocesanos. São e:uer:.tos que tencionam 1

trabalhar temas i:nportantes para nossa fornação política e espi:t-itual. 

Esses t�mas foram datados no plar:eja.."11ento n.,.·"rnal da T'astoral. Em disCU.§. 
são r,ercebe:nos a importârscia de repe1isar as possibilidades e formas de 

realizá-los. Para isso como é dà comum. ocuparemos o espaço da reunião' 

1m.pliada com exceção do Retiro Espiritual que ocupará dois dias na C-ª. 

sa de retiro I1osso Lar. 
Queremos convocar a participação de todos os integran 

tes da Pastoral Operária :para esses eventos no sentido de co:1cretizá 
los de forma rica. 

EVENTOS: 

• 27 de junho
'

as 9: OOHs. : 12 s..:;HA.i.d. SOCIAL 

e 

N � , 

om a preocupaçao de 1:i ao se per er o conteudo da 
mana Social facilitando assim os trabalhes da 2º·Semana Social, 
mos u:na pequena exposição e deba.te ne se se-ritido • 

• 07 de aGosto a partir das 20: 

12 Se
fare -

Coi os ocjetivos de confraterni�ar e formar as trabalh-ª, 
doras e trabalhadores no direito ao laz-er • 

• Dias 2C, 21 e 22 d 

• b • � A • 1:"'erce e, .. os a J...,rr;r .;a.."'1c::.a J.e 
piri tual .. para. nã J: er ier-;;'los o r:::f or .,.,cial . t � �' . 
1n e6raçao: �e e v�da • 

• D..:fl de �ete�nbro a.s 

se apro .... u."'1.dar na ouestão e 
... , 

da nossa pastoral que e a '  

Cem o ob:ietivo de ccntri1.:.uir com o nosso crescimento de 
par+-icipa�ão pessoal e ge '::rupo no sentido de aprovei tar:10s deternina
dos conteudos sem desv"'a-los cu enforcá-los,realizaremos um curso de ' 
.. . t. . -
1 or�1as e.e par 1.c.1.paç.a • 

Obs.: Com exceção. ü.o ietiro =:spiri tual que será. no .,osso Lar, todos os 
eventos serão realizados na Càtedral. 

1':.' . 
10 

, .  ..c-·astora_ peraria diocesa.'l'la •



...... 

t)_D, �� .. 

• �('� oS,o&Cf:t
Ao Conselho Nacional da Pastoral Operária 

As PO s Estaduais e Diocesanas 

Companheiras (os), 

A Coordenação Nacional reunida nos dias 21, 22 e 23 de abril de 1996 (SP), ao 
discutir questões do planejamento : Finanças - Processo de liberação nacional e 
estrutura da PO hoje - encaminha para as PO s estaduais as reflexões, os seguintes 
pontos: 

1. REUNIÃO COM MISEREOR ( Planejamento e avaliação da PO)

Na reunião com :MISEREOR (27.02.96), ficou claro as exigências de mudanças na PO 
para a continuidadé de financiamento de projetos futuros. O projeto da PO Nacional 
para o triênio 96-98 foi aprovado parcialmente para um ano e meio, ou seja, será um 
projeto de transição. Neste período-a PO deverá encaminhar mudanças na forma de 
organização e atuação. As mudanças deverão ser significativas, na perspectiva de 
aprovação de projeto financeiro da PO para os próximos anos. 
Várias questões se· colocam como : 

· · • • Como o secretariado pode acompanhar ( estar mais perto) dos estados e regiões , 
qual o papel de um secretariado da PO hoje ? 

• A PO Nacional deve acompanhar, conhecer as iniciativas e experiências que existem
nas Pos estaduais.

• A estrutura organizativa da PO ( coordenação nacional, conselho, liberados,
secretariado) responde ao gue é necessário hojeJ É preciso ter uma estrutura mais
eficaz, rápida que ajude a avançar , buscando uma ação qualitativa ..

• Hoje há mai_ores exigências e necessidades da presença da PO Nacional ao lado dos
trabalhadores , desempregados,grupos, etc. Como ser um corpo nacional 1 Ter uma
linha que unifica a ação em todo país. Onde centrar força hoje e nos próximos anos,
fortalecendo os trabalhos de base, animando os grupos, incentivando alternativas.
Como ser Pastoral Operária hoje, frente os novos desafios.9

• Estas reflexões existem dentro da PO. Não é assunto novo. Frente à nossa realidade
complexa, somos desafiados a irmos além da simples constatação,encaminhando
essas discussões. É necessário propor alternativas.

2. PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO DE UM PROJETO DE 

INTERVENÇÃO DA PO NACIONAL 

Realizaremos um processo dirigido e sistemático de discussão com as Pos estaduais. É 
uma ação orientada e acompanhada pelo CEPIS ( sugestão da :rvtISEREOR). 



• 

( centro de educação popular Sl>) visitará cinco - 05 - PO s estaduais, pois trata-se de 
uma amostra da PO do Brasil, sendo que haverá uma pesquisa feita a todos os 
coordenadores da PO ( todas as instâncias : coordenação estadual - diocesana- grupos 
de base - nacional) e será aplicada pela coordenação nacional. Se realizará em cada 
estado visitado, um seminário estadual para discutir questões da PO hoje; O mesmo 
será preparado pelas estaduais conjuntamente com os assessores do CEPIS ( através 
contatos por fax, telefones, cartas,etc) que participarão de todos os seminários. Além 
dos seminários estaduais acontecerá um SEl\1INÁR10 NACIONAL para discutir o que 
foi acumulado nos estados, o resultado das pesquisas, culminando com a elaboração de 
um planejamento real para a PO do Brasil nos próximos anos. Este seminário 
acontecerá em outubro, SP, com participação dos Estados pesquisados ( esta proposta 
foi discutida pela coordenação nacional, com o CEPIS e sofrerá emendas da 
MISEREOR para iniciarmos o processo imediatamente ) . Enviaremos a proposta de 
avaliação tão logo esteja elaborada em definitivo. 

3. ESTRUTURA DA PASTORAL OPERARIA NACIONAL

A coordenação nacional inicia reflexões sobre a estrutura nacional, existem vanas 
opiniões e idéias sobre a forma como devemos nos organizar, inclusive sobre o 
processo de liberação nacional. O seminário nacional (outubro), dará novos elementos 
para a discussão. Todos são chamados a contribuir nestas reflexões. 

a) SECRETARIADO NACIONAL - Que seu funcionamento seja ágil, enxuto, eficaz
e com funcionário (a). Seja motivador para a PO do Brasil.

b) ASSEMBLÉIA NACIONAL - Houve discussão madura sobre a melhor forma da
PO se estruturar hoje, buscando responder aos desafios atuais, maior unidade de
atuação entre as POs . Nesta perspectiva, refletimos a Assembléia Nacional da PO
que acontece de dois em dois anos .
Proposta : Que se realize de três em três anos, sem prejuízo dos encaminhamentos e
ações da PO em todo país.

c) COORD. NAC. - É necessário estar mais presente nos estados, a descentralização é
importante no sentido de fortalecer o local, as iniciativas no nível micro ( mas que
reflete a nível macro) ..
Proposta: a) Que a coordenação reduza o número de reuniões ( 3 ou 4 ao ano)

Que seja formada por 1 representante cada região

2 liberados
1 assistente religioso

b) Que se reúna 2 vezes ao ano e seja formada por 2 pessoas NE
Estados das regiões 

centro sul do oaís. 



. . ., 

c) Que seja criada uma exe<.utiva para ter agilidade no dia a dia.

Que seja formada por 2 liberados 
1 assistente 
1 pessoa do secretariado 
1 Estado mais próximo do secretariado. 

Não há definição de uma proposta. Este momento é de reflexão, discussão em todas as 
instâncias. O importante é a PO se organizar da melhor forma para ser presença ativa 
nas dioceses e estados. 

d) CONSELHO NACIONAL (CN) - A nova forma de organização deve ser capaz de
estreitar as relações com as coordenações estaduais,buscando qualificar as ações
desenvolvidas.Que possa haver de fato, este corpo nacional, motivado pela
Assembléia Nacional e atividades centrais das regiões ( Nordestão - Romarias
Cursos) e reuniões nas várias instâncias, além dos grupos que é a essência da PO.
Pensando assim, não seria necessário mais uma instância que se reúne 01 vez por ano
durante 03 dias como é o Conselho Nacional. Considerando que a dinâmica do CN é
mínima, devido às próprias limitações, período das reuniões que dificulta o
acompanhamento e o dinamismo da PO do Brasil (além disso,nem todos os
conselheiros são os que acompanham de perto a vida da PO).

Proposta : a)O CN deixa de existir devido limitações e também falta de condições
financeiras de bancar na estrutura hoje, mais uma instância nacional.

b )Que se repense o papel do CN. Qual sua função pensando a PO nos 
próximos anos . 

e) LIBERAÇÃO NACIONAL - Tendo em vista as mudanças que acontecem na PO
hoje,como pensar o processo de liberação nacional . Vivemos um momento difícil,
de mudanças necessárias. Vamos continuar da mesma maneira ao se referir aos
liberados (as)� O que é ser liberado (a) hoje? Qual sua função?

Proposta : a) Ter 02 liberados ( um mais presente no secretariado,coordenar,
representar POextemamente)

( um outro mais presente nas regiões, viajando os estados)

b) Ter O 1 liberado com secretariado eficiente, bem montado, para dar sustentação às
atividades.

c) Ter 02 liberados ( um presente no secretariado, coordenar os trabalhos)
(um outro presente na sua região de origem) 

Após varias discussões, foi apresentado o nome de Pedro Neto - Pedrinho como 
possível liberado nacional (97 - 99), temos que estar abertos para apresentação de 
outros nomes e/ou outras possibilidades. Lembrando também que o período de 
liberação atual (Telma Bessa) vence em fevereiro de 1997 3 
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f) FINANÇAS - Estamos atravessando um momento particularmente difícil na área
de finanças. Na verdade, todas as pastorais e entidades estão vivendo um processo
profundo de contenção de despesas e busca de alternativas viáveis e possíveis para
auto sustentação. Nesta perspectiva , além das propostas acima referidas ( redução
de gastos, reuniões, enxugamento do secretariado, busca de parceria nas
atividades,etc) , estamos aprofundando e propondo uma política de finanças para a
PO que vai desde a realização de shows, coletas de 1° de maio, ação entre amigos,etc.
Esperamos sugestões dos companheiros também nesta área importante.

A Pastoral Operária frente à avaliação e planejamento junto com MISEREOR,não 
deve se intimidar, mas afirmar sua missão e presença profética no meio dos 
trabalhadores e desempregados. 

É saudável mudarmos, já constatamos que é necessano, não pelas exigências de 
MISEREOR, mas pelas reflexões que a própria PO vem fazendo. A MISEREOR 
quer intensificar seu apoio na cidade e a PO é uma parceira em potencial. 

Portanto, pedimos a compreensão e colaboração dos conselheiros, coordenações 
estaduais e diocesanas para contribuir no debate. Participar dos seminários 
estaduais, fazer reuniões para discutir sobre a PO hoje e enviar ao Secretariado 
Nacional até o dia 30 de julho de 1996 pois haverá reunião da coordenação nacional 
em agosto e aí teremos um quadro das discussões em todo país. Olhemos o prazo : 
30 de julho 96 (estas datas sofrerão alteração). 

Enviaremos outras cartas e relatórios no sentido de manter todos informados e 
acompanhando as discussões. 

Acreditando na solidariedade, enviamos grande abraço. 

Coordenação Nacional PO 

São Paulo, 24 de Maio de 1996 

4 



• 

. 
or·

1 . ·� r-1--

• ' l ' . : r. r- (..
' . .  · .. · ..... · ,. 



\ 

_, 

/ 
,. 

C p- -o·- · ·TNffiRr1A · ESPECIAL 

07. 03. 86 CO HSSÃO_ NAC. PASTORAL OPEr"��!A.

O PLANO DE .ESTABILIZAÇÃO tCONÕMICA {�ACÓT�O �e 27�02.86). 

I - CONTEXTO E ANTECEDENTES. 

1- P a r a  se  entende r as medi das t o madas pelo ?.oder Executivo da
Nova RepÚblica é preciso entender o seu " por qu@ ".

A economia bmsileÍI'a atravessou wa rec�ssã6 com crescimento eronômi 
co negativo, arrocho . salarial e desempr�go, -por obra e graça àa nossa su 
j eição ao FMI.. - · . · · ·· ··- · ·· . 

revi.d:::> às· :c-ont�adições em que a prop: ,ia receita ..do :FMI· :envolveu o País , 
a economia· já erri i984 voltou a crescer,· puxad.1. pélo s:etor :exportador, embo 
ra a um "custo social mui to grande :p3ra a nação . - . · ·:: 

... �f _l985�;?
;- �lha.dor brasµ.eiro iutando por reposiç.fo salarial levou o

Pais _a �_cer; tambem ( o maior crescimento d\3soe _1974), devido ao aumento 
do mercado -'interno. · 

l . 

Entretanto, para urra recuperação continuada da economia(o "cresc;;i,mento 
autosustentado"_dos ecomomistas) o nó·da questão _é a reativação dos 'investi 
mentos, logo da P91..lpança necessária para .mplantar esses investimentos. Pou .:
pança que tanto :çQde .vir do exterior ( capital de risco. ou einprest:i.rros) ·ou
do interior da nossa· economia ( tem sido t.:m;1 das principais fomas de po� 

· pança interna: arrocho salarial).
' . . 

O prDblerra pois da economia bré •;ileira hoje ê a reativação dos investi 
mentos e os recUT'Son para a sua reai.ização_._. 

-

Pa:r;a superar essa questão a economia vinha enft"P...ntando dois 'impecÍlios·: 
a ir.:a�equadação de, sistema::: financeiro, e a divida do governo .(vulgo "defi 
ci t p. ublico li) ' que atrapa.Tham a realização de investime�ttos _produt:i vos . e
absorvendo poupança. . _. , , _ ,- ' 

2- E a inflação nesse �nterto? A inflação :funciona Corro f��ie para, :\:1 dóen�-
é sintorra e também,até certo ponto,mecanisrro de defesa. ., . _ 

N� medic)a.em que a �<:Dnomia v<?l!ou a crescer, a inflação pa.�sou ':1- signifi_
car impec 1110, ou no eu.zer do Mi.nistr1Y da Fazenda, passou a "intoxicar" o 
organisrro econômico, quer dizer, passa a· embaralhar as contas e contabilida -- ,_ . 
de do sisteria, ao mesrro tempo. que premia a especulação no rromento em que -.· .õ- .· 
capital ne0essita premiar a eficêr..cia e a produtividade. 

3- Ne�se quadro o" plano de_ estabilização econômica", apenas usou a inflél
ção corro pretexto pare;.: a implantação de l]1'B. verd2.deira refóimll. ·,r; 'ééónomióa
por decr--eto. Não ê sem razão que foi denominada pelos m:ihJ..stros responsave1s
de "Constituinte Economica", pois que encerra além, de 't.llil2i reforna.- nonetária,
refonnas cambial, salarial, habi tacioPal, una nova · poli tica de emprego, de, : ·
investimentos,· etc.

II - A REFDRt1A EmNÔMICA DA NOVA REP0BLICA 
' . 

. - { : .. , : 

· : 

_ , • • _ , ·., · • . .  -.. _:·i .... , · .,- ,1·- ,_ "'. •. ,'f, • �j: 

4---·-A _ pn;,mulgaçao do pacote da reforna fo_:i, ��d;i.çh_ de � s��ie de medi'.':'..., 
das: regularização das contas externas_ (córí.tinuidade do eeff9rço ·exp:;>r:tador ·, 
pagamerrfo em dia dos juros aos credores ext�rnos, atimento das.reservas cambi:_. 
ais) ; saneamento das �ontas do goveFno ( reforma tributária de dezembro, cen 
tralização do tesouro nacional) . , p:ilí tica de abar;tecimento C segt.mdo o- Minis. 
tro da< Fazenda, há estoques suficie..7.tes-·de alimentreJ_:B.ra � regularização do
�ado interno) • · ; 
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5 - Ps pré - condições do pacote: 
. - e�nonri.�: 9°1l'D dito antes o organisITD econômico não precisa reis da.infla-çao_a mveis altos, q�er �zer a prÓpria lógica do capital é que imp3ea necessidade da sua reduçao ( e por isto que ela se reduzirá e não devic:b 

unicamente c(ó3 �t:trhlbamento �;p:>pulár) ; : . · .. · -• -.rolÍtica: necessidade de �mpor a·AfTunça I:eoocrática, garantir a esta 
biliôa.de e recuperar a popularidade do Governo, recuperar rases eleitorais -
conter a luta sindical; ' 

- aproveitamento c:b clima. na opirD�ão ptiblica causado pelo recrudescimento
da inflação em janeiro e feverei.,.ro, · 

J.. • - !. J ,. • ' .., 

6 - O pacote da refonra ( principa:\.�. fX)ntos) :_ 
..... ···-

. . �- :·, .. ,·�·,·· :e· \_ . ·:·,- . .. :,:-·, .. . � _, . . ·> • ., . ...��- •.. , -· --

- . reforma.Jrbrtê'tar5,ef'.:.·_sl!DSTituiçàb do cruz�iro pelo cruzacb, funciq�d9,. O 
ultJJID corro nova ooe·da' que p6r outro lado ja vinha sendo de amplo uso __ pelo_s __ 
m3.is _ -dife�t;es s�tores da economia na foma de dólar, ORI'N, UPC, etc; · -·_ .... · 

:i Refo�-: -f�ce�; .4e
i

ilÍté:Xáção de todos os ativos -financeiros excet:6 R 

caderneta de p:iupançà e isto ê';' à extinção da con.iP...ção" m:metâria, menos _p:u"_a _._ :� 
a po�p::m_ç:3-\, �º- tabe]..arrento da taxa de juros, criaçãQ do mercado interlB.n� 
rio; �hili,za:çao do s�-ror··na'. rredida. em que o p:tcote beneficia os devedons 
na econorrci'.â; dever&· 2oncíuzií• o ·aparelho de intermediação financeirá ( sisterra . 
financeiro) a mn novo papel no fun:::::ionamento da economia, bem corro a urra con : : ) 

- _._ .. --:: ;. .. ·- . ' . centt,a�n, ã.111da JJBJ.Ç)r>.� • . . . . ,. , . _ · . 

- �f�rira -salariaÍÚ:.·:·-,-,· ·· _:.:·:-.·,... ·:p .-�:: 
.arrocho salarial·..; OS- --saláriÕs-êstão ·sendo corrigidos pêla média rea}, -dos· rr 

u1 tirrps seis meses . Essa média sala.ri.a]: vai perder- :i=era os preços, que serão-:-· -
tore dos no seu pico inflacionário. Em tenros de categorias, aquelas que - não:- ,; : 
tiveram, nos Últinos seis meses nenhum a.illlento ·salarial - adiantamento· trÍJnes- .: 
tral, por exemplo::-- ·fiwão ainda rrais- prejt,idicadas que outras. Aumentos re- . 
oentes ajudam a el:evat"' a média real. · 

-_ e-· 
: . perdas salê.rias - o pacote enterrD'-1: de vez as perdas salarias acni:uladas 

durante o-período de autoritarisoo, que agora começ<Wama ser recuperacla.s; 
. escala rró;el ou anualidade (?) - � ·escala m5vel q�� p:1ssa a vigorar : . ga : 

rente que os salários sofrerem reajuste autorrático no oomento em que a infla

ção at:I,ngir .20_% • ;sse �dice será :çortanto o gatilho que_ detonara o reaj�te 
Entretanto, este m vel e nrui to alto, os:-- tfreba.lhadores .. tera.o que esperar ate· 
12 meses_ para �justa.ri os sal.s:r:-ios, caso a inflação !)ão aperte o gatilho·�-
tes des�� prazo. . ' 

Por,�qutro lado, para um gatillo desse nível, o arono oferecido pelo, .2P .· 
vemo (8%) é baixo. Esse alx?l"\º- que a antecipeção da inflação· futura · _ :: parã 
IlEiltéP à'inédia c:bs salários rêa.is, para urra inflação espera.da de 20%--deveria 
ser d': pelo menos 9,5%. · 

{Nota: o Govemo, .ijá es·ta cogitando medida alterando este ítem, de um la: 
do dimµruindo de:_ 20� p:ara::1ó%·'0 gatilho, e de outro oferecendo a possib_ilida = ·
de de .riea'.5uste por Odà.siãó":-& jlegociação coletiva). · _ _ ;, ·, 

• rraió;·-rotati�dlde --��s��'.
l

decreto não -�cie±>ia � s� g��tia cté êst�Í
lida.de de emprego para os'trabalhactores. A razão está no fato de que ·0 capi::: 
tal, corro forrra de reduzir sua fo_lha de pagamentos, poderá apartir dé :' ·agora 
aumentar a rotatividade da mão - de - obra; 

. ,$alário mínirro - o _salâ;rio mínirro çé::inicb pelo pacote em Cz$ 800J00, e� 
tá muító' aquétri-"Ms 1rié.céssidades· Ji'ru"rinE.s de UID3. família de traJ:alhadores ·• Para . : 
o DIEESE/em..jànefro,·,,-esse :ln.Íi\irttS ii<leã1 se:rría de.- Cz$· 3.300,00. M:ls admitindo ;,1, 

que A='le apéfiãs· sbfressé'.':yéajt?Ste equ:i:val�té ã·-inflaçã0·, dos ul t:irros quatro me 
ses:;:-,·oesde:'./5�ultim::5 á�i:é},::'·seu valor ;�_cenderia azCz$· 1.020,00. · .

· :�·�,�·· � ·: <:-.f'::1!.)',: ... : .. �) .��;·�:i')n"�'�r-,r,·:--i:,,''f ;,.
1

· •  í',1 •. [>·«,- t' ··;:..· .... ,;.. .. - · _ · .: ;' --... --· 
;:� ·$�� -:S���g-0 .. :{;9; ��ts -�9e.sêorici'.iferid ,½9p5$ 0<?f? milhoes de trabalhad2· 

res que estao desempregados . · · ·-- · ·- · :. -- ,,.,., -. .., 
Observa-se que a fÓnnula de reajuste de salários da Nova RepÚblica é rreis

arrochante que aquela elo <?overno Célstelo Branco que previa a inclusão da pro 
dutividade e da inflação futura a níveis JTB.Íores (agora charrada de a.1::ono). -

J 
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e lica ões do Governo tem se concentre.oo no coTI!fX)rtamento futuro do s�

l&>� el.nfla�o se persistisse a sir.tação an�erior, desvii;ndo-se à? fato
. 

d�
a atualiza ão dos outros preços ca economl.ê; - mercadorias, �erviços2_· ... atE_

��: financeiro� , d.Ólar - foi feita pico, isto e, pelo� J?reço� vigentes __ � e� 
t 27 02 86 ();,or dizer somente os sala.rios tiverem um,.,. trat� .. 

ca do decrie o em , • • '<'"''"' . , 

menta discriminatório. ... · f t Cal ul ..--rrÇ>, � -� ,....:;� aTY)ntam uma diferença entre o qalàr. 
io re � e a ·e os .t.'· -.LU11 . .u. ,cu.'-"' ' ±"" • 1 . mes . da 

0 se do O plano do goven:;o e aquele _reaJ�te pe o pico � o , 

� de�% para todos os salarios_que Tu:;º obtivE;rertl qualquer tiro de vanta_: 

em de seteJrbro a rrarço � antecipeçao ? trimestral�cade , arono, etc. )salvo. o 

�justé semestral·autorratico. Esta diferença equivale brutal transferencia de

renda para as empresas �-
. . . 

j ,. 
..-" 

III - CONSEQUENCIAS ECONOMICAS 

7 - Aumento da mm de lucro com a consequenite.,�tivalf dos inv�time�tos 
rnstâbê1ecéndo º-� cionamento do Il'Qtor - �.cap _aj i sta. VeJarros · 

- os preços d3.s merca�rias foram co�gelados pelo J?ico, e em ge� jã.ronti:_ 
nham rorro custo a inflaçao futura, e devem (çorro c�nJunto da economia) refie_ 
tir a inflação daqui � frente, quer �ze�. devera corresp:mder a uma c� que aromp::mha a inflaçao, cuja expect:at1va e de 20% ao ano (ver desenho), 

- do· lado ·dos .. custos, aquelas errrpres� que t�am débitos o� onde o� encaE_ 
gos financeiros repr€Sentavam uma parcela rons:t.deravel?. �everao e�imentar 
economias, tambem os salários sendo reajustados pela !$dia, deverao 8:1 cru� 
oos representar de partida economias pare as empresas (IB,I'a frente vai de� 
der da ,combatividade do rrovimento sindical, que 1:x:x1erá lutar IX)I' I'€C'fJ?<:lT'S�jD· 
das perdas) . Acresce ainda que provavehiente .devera OCOI"r€I' tµra reati vaçao de>. · 
mercado acionário rom IX)Ssibilidades para as empresas de captaçãõ.de recl.ll'.'50S 
em açoes. 

Assim tererros rrais ou menos a segu:inte situação geral:

.... 
-
----FATURAMENI'O

r.1i _____ .SA.I.ÃRIOS 

:.-:ENCARGJS ITNANCEIROS 

8 - Ganha o·capitâl :internacional que não foi penalizado. Corro disseros o País 
continuara saldando em día seus comprorru.ssos mternacionais, vale dizer, conti 
nuar� a exp:)rtanfu de Us$ lo a 12 bilhões anuais de poupança g.epada pela nossã 
eo:-;nomia. Quer dizer, o sacrificio para a retorrada dos :investimentos nacionais 
recaiu em sua rraior carga novamente sobre os trabalhadores. 

9 - G3nham os deve<bres . Todos os devedores na economia foram beneficiados pe 
la desvâlorizaçao acelerada do cruzeiro. C,a;::>e se perguntar quem são esses de 
vedores? Por certo lx>a parte do IX)VO foi beneficiam, ITBS tarnbem é certo que 
em volume de divida deve ser ª"menor parte, IX)is aqueles que ma.is devem são:O
Governo e as Empresas . 

10- Perdem os rentistas. Os rentistas, aqueles que vivem de juros e rendas, já
ganharam no passado recente, sendo que rrruitos deles diversificaram suas ativi 
dades com antecedencia, quer dizer, perderam menos . Quem perdeu efeti vairente -
corro rentistas? 
11- Paga ·a classe trabalhadora. Pelo arrocho :i.mp:)sto pela não atmalização do 
seu salario em IIBrÇO pelo pico; na i.mp:)ssibilidade de recuperar perdas do pas 
sado; no r�o resgate da divida social a.té 2.zora. -

., 

. Fica a pergunta: e daqui para ::':,"ellte os trarelhadores vão ganhar alguma 
coisa? 

f: preciso se estucar melhor como vai ser a vida do trabalhador com acha 
rrada inflação zero, IX)rque existem países onde a inflação é pequena e o tra 
lialhado� pas�ou a usufurir do desenvolvimento econômico, corro tem outros :em-
que a si tuaçao e.m nada mudou . . . 

Hoje sabeiros que esta:rros pagando para recomeçar novo milagre econornico , 
tem:::,s pr0rrlessa de que varros usufruir dele, nas nenhtmB. garantia ..• 



IV_- C'ONSEQUENCIA$ POÚTICAS 

12- O po':o foi. ir_lvestido. d�. poder; �d�. sob:.�2·"0s � �j istas. Un povo a quem nunca foi pernu tido participar, e depol.S de 20 anos de opressão da ditadura ..concede-rse aquele poder, e--a promessa: çle viver i;nelhor, é claro�4ue o povo -.e-:_' as�ume a parte da cidac_jania $Y:� J.he fÇ?i roubada:E � -presi�o entretanto esten _ :,, 
der .�sse poder, essa cidadant� ,a ou;t:i::ps preços-:· :o salario, a terra (reforna 
�iã)� e ao direito de votd: f."�- · .... ,.

e 

. 1·. 
. - .... . i ,. � .......... ./.· . . -, Ou�_.,,.p!€oçupaçao e de· que·'esta ·sen90 despertada t.mB. mobilizaçao popular 

nacional· do lado do consumo, e de que nao existe nenh,urra organização capaz de ' 
catalizar essa luta, a não ser, ate agora, o governo. Nem as Centrais Sindi 
cais, nem os partidos, nem a Igreja - Sãõ instituições específicas voltadas
para. reivindicações em torno do consumo

!. -Esta. tarefa caberia às �Assóc,tãções 
de 1':bradores e -<;le _ Consumiq.ores:�--q� -:entretanto não dispÕe de qualquer entida 
de riaci-bnal, e8 sªp·:·ainda .mtl:ifo-'-hetêl'Dgêneas e dispersas. � preciso 1 . iiembrar 
que cada insti unção populc:;w- tem �eu .objetj vo - no passad<D os sindiéatos fo 
ram _;i:ntoxicados de_ assist�c��lisrro. · ·. :: · _, . ·Teria:a estrategia po+,i,t.ic'a1 gove���a},escolhido este caminho de des 
compressão popular - dilu.tdá� pulverizado,�.-não organizado - outrq que fatal _ 
mente aconteceria na éonji.mt.úra anterior d�·tma ampliação da luta_ sindical, e 
partidária em tomo de .eléÍÇÕes pare p. Co�_tituinte,, e pgr;a a' :Prepi�encia? 
13- Diárite desta situaçt�:,c:t�ge�te se �ta·, .ci�al a i� influencia:·

- sobre .. o quadro �dárto? ·· ·. . ·· __ ·. · - - · · '

- sobre a suéessáo . p�'.$1

.i�en.çial? .· · .. ,:, - - " 

__ s9bre a· Cons�i��-�§�i;Co�tituição, na mecuda·_i·em- que esta sempre-· tem :J_.
legitJJiado·:llJn3. sitva,çao pre -existente? 

- sobre o .irovimefrfo sindical? 

Cooo repensar a nossa atuação no I;Dvitrmto sihdical e-1:X)pular, diante de� 
sa atualização do capitalismo no Brasil, e da nova confi�ção política, e 
talvez redesenho da sociedade civil? .... --

: ?' . i. 

j • E. i"� ,J .. '.

1· 

J. C � I , 1 .1. 

� �.. l 
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.AnQtàçÕ'eS: dc;i,-palestr:'à- de Everlindo �eJ1klein . 
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CPO �, I N F O R � A 
* * * * * * * * * * * * *

n, WALDYR NA �IRA BOS e0VARDES 

O Bispo de Volta Redonda vem sofren
1

do _ ameaças de morte. 
O engajamento de D.Waldyr na defesa da vidá do seu povo oprimi

do, na defesa dos metalúrgicos, e a sua corajosa denúncia das arbitrarie
dades do exército assassinando três operários, e todas outras formas de 
violência provocam as forças ocultas a se organizarem para a morte, para 
o extermínio. A sua prática criminosa já é notórica. Não é a primeira vez
que ameaçam. Esta é a arma dos filhos das trevas.

Os filhos da luz conscientes de sua responsabilidade assumem o 
Anúncio da Vida, proclamam a Vida e querem D.Waldyr vivo. Vivo para cele
brar Jesus Cristo perseguido pelos novos Herodes, acostumados e profissi� 
nais da morte. 

A Pastoral Operária do Brasil com D.Waldyr celebra o aniversá -
rio de Jesus, nascido em Belém e ameaçado de morte desde seu Natal. 

Corno novos Magos, guiados pela estrela da vida nos solidariza � 
mos com D.Waldyr Calheiros - BiS?O de Volta Redonda. 

NOTA: No dominao (18/72), à-0 16:00 ho�a-0 em Volta Redonda -0e�á �ealizado 
um Ato publieo de Sol�da�iedade a V.Waidy�. Solieitamo-0 o 6avon 
de divulgan a not1eia, a-0-0im eomo nazen mani6e-0taçõe-0 de -0olidanie 
dade. 

NovA VfTÕRIA"DOS TRABAt�ADORES 

A oposição sindical dos ·metalúrgicos de Porto Alegre (P.S) da 
CUT, ganharam a eleição realizada dias 5 a 10/12 de maneira espetacular 
no 19 escrutínio. 

A chapa da CUT tirada numa convenção da categoria indicou o 
companheiro Jairo Carneiro (militante da PO� ex-membro.da Executiva Na -
cional) para encabeçá-la. 

luta. 

A posse será no dia 31/01/89. 
Parabéns gauchada! Essa vitória consolida ainda mais a nossa 

p I STOLET RO CONDENADO'·- '1Z ANOS DE PRISÃO 

O pistoleiro Antonio Marcelino, autor confesso da tentativa 
assassinato do Pe.Francisco Cavazzutti, da Paróquia Sanclerlândia-GO 
foi condenado a 12 anos de prisão no julgamento que iniciou dia 14 às 
horas e encerrou dia 15 às 7:30 horas da manhã, no mês de dezembro/88. 

de 
, 

12 

O julgamento ocorreu na cidade de Mossâmedes, município em que 
ocorreu o atentado. 

As Comunidades de Sanclerlândia e Mossâmedes, ambas da Diocese 
de Goiás, estão comemorando com alegria, oração e espírito de luta esta 
vitória. A estas comunidades se juntaram gente das cidades de Jussara , 
Santa Fé, Goiás, Itaberaína, Itapirapuá e Taquaral. Além da Arquidiocese 
de Goiânia e Diocese de são Luiz Montes Belo. 

* * * * * * * * * * *

CPO-See�etaniado Naeional 
/Av. Pne.6. Kennedy, 1861. - Sala 08 

25.020 - Vuque de Caxia� - RJ. 
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os·priinéiros·diàs de 1994 O esquema Fleury.: 
'_I • 

.': !,� • f�·-;-::./;, . �:;��:'!�L(!:. '-':: -:[ �_ .. ·�.:·-.-. .:, .......... ·: ... -�/: · _:�··-_rfiY�i?.�.:,.:-;�.:;:,:� ... ·-�\·!-r!:.� (;�S:jf� : .. 
:: ···:· _·,,-ô: permanecer filiada aq PT._

· surpreenderâin os-militantes Quércia, ao' nomear parjf:�--
petistàs" éom'iiinayastã . '·- :. ' . . as �yestigações um -·�·�.:e�
operação parà dese�tabilizar a .:· delégádo da sua_mais·��-

, _ candi_datura_Lulà,ppéração.. · ·abs_oluta ·_confiança, -<?í 

1 

m'àntad� pcji}·l�ury.-Qúércià e·. - pr�fo�dià.'-��niçiar;s��Ê�� �-.,-,
Maluf; com-ap010-da ��de ;,1 : 

. 
pnmerra· mao para esta�

_
i
1

�
.
� 

:
:f'-

. 
'"�_---�.::i .. �.; 

Glo?o e setores. da rmdia� -a: - ·_ _ CPI, .te�tando e1!-c�� f1� :��.f��-
parttr do assassmato do · :' · , · cond1çao de antt-Lulá/ij·· .:_:,. :7,�::;r�t�:,,--
pi'esidente do Sindicato dos ··· · Na verdade! o ���:5_j{1��i�{Condutores do ABC, Oswaldo de Santo Aridre_f01 .. ··., . :-;, � �"" a--.�--.. .;...

Cruz. - ,· · motivado por uma rixa0!"' -�- --�-
. . . �.. . ··, , . • , ,. .. . : '. -� ·é· _A direita quer, difundir _na _ pesso�.,-:�Foi uma_;-;\:.\ }rt 

sociedade a id�ia, de "queima divergêncià pólf ticà/\_:� i-;:_: 
de arquivo'\_usando como interna do Sindicat9,_que./ 
porta-vozes Luiz Antonio de degenerou em briga: .... ·_,>t-
Medeiros, Maluf e o delegado- pessoal", segundo a ;_·� .. ···_ 
de polícia Nelson Guimarães própria viúva de · · · - .:':i: 
( especialmente designado por Oswaldo, Valéria, que ·· ·. 
Fleury para cuidar do caso), e anunciou suá intenção � .· 
buscando vipcular a morte de · : : •· >.{i
�swaldo aos ª!agues que ele OSWALDO CRUi::._ vmha fazendo a C:UT e ao PT. O SINDICALISTA O �PR apr�ve1tou para_dar ASSASSINADO EM , _ novo impulso a CPI da CUT. 

SANTO .ANDRE � 

�"; 1 - 'T. p , . - ........ ' . .,di ... - . ... .. '!' 
- _o:r.�C:-'·""' ·.·,_ · orem··à trage a-· 1 ·1:: "' · · -?�1-\rrt.i!N-.,:; ....... : ��-.. \; ?r�l'� : .... ,. , -_.,,, ."<.=":··.t:'"f(j. } 

:i�;,:·.:m· ·encaDÇ.OU-'Se como uma·_ .. 

'-�-'lirv(nâ;�estratégiá da'.�,----- -,,_.,
. dfy�ita/que já vinha ( (; 
'"búsê�dó iiiviàbiliiai a ...
::,éaiu:ifriátunfde Lula·<::,,:;·.. 
J-'jogandO:o n·ná.vala/.�/

..,�t�ir��::i- comurii d·a·coirupçãÓ; .... 
.é�ll�tÇ-;. como se o eventual ap010
�jy}.,f!i*'l��' f, âe sindicatos de · --··t'>-ri .... , -�; .. !.; J..._t.� 1:i., ·· · 

· · · .. ------· .. ·-r;.-r ·trabalhadores aós · · · ·· _ . 
; ' candidatos petisl:fls fosse 

igual.às relações'<,>· corruptas existe�tes entre

o grande capital _e , f .
partidos como o PFL� o 
PPR·e o PMDB.-

Nas páginas 8 a 10, 
"-11· Bràsil Agora organiza as 

informações· disponíveis 
·sobre o episódio,.
·vacinando a militância
contra a boataria sórdida
espalhada pela direita.

, 
il 
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. 11QÕEtêÊMOS INSTALAR JÁ TODAS AS CPls" 
,,_ • • •.• ,:.. , ·,, . ••• 1. ·,\'',·\D-IZ FALCÃO

Manipulação da tr(!,gédia reacente atqques à CUT mas não acua o PT 

A annação em tomo do crime iniciativa do senador Eduardo candidatura de Albano Franco. A do ABC não intimida o Partido Suplicy. "Evidentemente, a CUT · Fiesp elabora listas de candidatos.dos Trabalhadores. - · · · _ tem o direito de prqsseguir . :_:-·· ._ - · Nas eleições de 92 em São Paulo, a
.. O PT quer apurar tudo que 'questio�iando na Justiça a_�·--·.<:��-;._:.·; Força Sindical apoiou Aloysio: -.�stiver "em pauta" ho Congresso :.legalidade da ,ÇPl�!porqUfiÚm�-:-- , Nunes (PMDB) no_ primeiro huno e e é contra o adiame_nto da ' entidade autônoni� por s1nal a : · · · Paulo Maluf (PPR) _no segundo, -· · instalação das nov:a�'ÇPls; ·- . única cujos dirigentes autorizaram por meio de jornais e caminhões de aprovado em reuniãono colégio . · o Banco Centi:al e a Procuradoria . som". ·. .-de líderes no dia 13 _dejaneiro: .. - da República à quebrar o sigilo de Para ele, o PT deve travar a Por �ecisão-0�.Exe�utiya _ .· �·-. 

· suas_ con� bancápas_, nuni_fato . , . _disputa político-ideoló�c� sobre o� : Nacional; ·que modificqu· ó· · _.,, _ sem precedentes, ·que a mídia ·tratou verdadeiro papel dos smdicatos nas · ··entendimento até então yigente na ·· de esconder", 'acrescenta. --·. · · campanhas eleitorais. "Isso diz bancada federal pef:i�ta/esta' será ... : .' - .. "É uiná lástima que políticos ' respeito. à organização sindical e é a posição levada ao-�õl�gio d$! ---. · desqualificados tenham tentado perfeitamente legítimo que os· líderes na reunião de"25 de · -- · transformar o cadáver de um sindicatos, respeitado o conjunto janeiro, que fixará Q.calehdárió dirigente sindical em plataforma dos associados, possam apoiar seus definitivo das CPls:<la CUT, das eleitoral. A manipulação é tão clara candidatos. Isso nada tem a ver empreiteiras e 'do finançiainento que serviu para reacender a CPI da -i: coni o proçes�o espúrio de:-:3�-. -. 
de campanhas eleitirãii�·-·.:-/ .� CUT, que �stava morta". Segundo - � financiamen_to.de.�panhas por._ l-: '·_ "O PT .nada �eifüi·ésconder e Rui, _é preciso traçar um paralelo empreiteiras e grandes empresas, -
é uma ilusão acreditar que·o ,.. . com as.demais entidades de classe, que na verdade trocam esses ... 
adiámerito da CPI dá CUT por.' . · .. · _que tradid9rialmente investem ·em • favores por licitações _fraudulentas 
dois meses·�erá g�ti, uma·-:· --'·:·:·_�·seus i:eP.rêsehta:ntes·, eniboi:a rieqi ,..· . �e-contratos �b�áiios após a· · 

· ,postergação .si_ne õi�","P4.-Rui '.. �,.: í ':; ··sempre movidós ·por própósitos";'.:�::-:_ r, ·eleição� às custàf do ·<linheiro do .
· /�Falcão, vice=-presidént�_nacionál. . . elogiáveis'. ""'A UDR realiza ., ·. : . .- ·coritribuinte;.!;7:4��1· . � ' - · · ·_ .. · .do partid_o.'.''Quem tiver"de ser·· publicamente"leilões de gado para ,._, Ele lembra·que é uma tradição, 
·, investigádô';'sélá'';"Riit%bseivã·:i�.!.,,\or;-:-· financiar seus·candidatos, indica-os . no mundo todo, que os sindicatos

" 1 "''·;cjue o n' defende· qtíe.'á.CPI dá e paga ·sua� campànhas. A - 1 estejam na ôrigem de partidos · - .--,_.,C{JT sejà.realizada'emJ:on�xão Febraban bancou a éampanha do políticos. No Brasil, os : ·: · · com a iµvestigaçã� �c>';f''..' :··_ . . deputado _Ricardo Fiuza.A ·_ · sindicalistas·foram'a principal b�e financiament? das �pánh;as de ·_-· Confederação Nacional da Indústria do PT, e mais tard�? p�d� _._ . _ t��º�-�S_.J?.�d,fl>, .�r��!�)'º� (CNI)_�egA�� �'?� a . desempenhou p��Jynp<?,�te no 
- � 

'"?;-J. �"';' .: ! � ·;, J. • • .... ;- , : . ; •. 

.. 

surgimento da CUT . 
Na verdade, afirma Rui, a 

direita, surpreendida "com a mão 
nà massa'' no caso Pau Brasil e 

.. diversas outras maracutaias, tenta. criar Um.à vala comum, 
equiparando esse tipo de 
financiamento corrupto à
participação de sindicatos na 
campanha de candidatos do PT. 
"Como a direita não.pode provar
que é inocente, diz que todos são·' 
corruptos como ela". 

Rui chama atenção para um 
aspecto da nova lei eleitoral: a - : .: 
proibição de que os sindicatos 
apóiem candidaturas. "A CPI do ·: 
Orçamento deve exigir a revisão da 
atual legislação, pois_, além de 

· permitir limites absurdos de
contribuição f manceirà, ela mantém 
no an.onimato ·a.s empresa_s . _ 
fmanciátlotas e; por outro lado, 
exclui" os· sindicatos da .

.. 
possibilidade de financiamento. A' 
lógica é única: discriminar.os. ·. 
trabalhadores". Ele afama que o 
PT vai empenhar-se parárever a lei 
e garantir a transparência nas 

. doações, a _prestação de contas ao 
eleitorado e o direito de 
participação dos sindicato�. 

. 



Zezé, ·o hoÍn�-in que:'rriáto�·\,�; ·. - ,._,:
Oswaldo, não era e nunca foi filiado 
ao Partido dos Trabalhadores. Tomou
se sócio do Sindicato há cerca de três 
anos. Tinha um histórico de ·rixá..-. ·.' 
pessoal com Oswaldo, que · · "· •i:.! - ·';
frequentemente o tratava de forma 
pejorativa, por causa de sua origem ··. 
nordestina. Os dois trocavam insultos· 
e ameaças. 

. 
. 

. 

•



'Dêpoi� de um bate-boca, Zezé atira 
.� , ., , ,:. --.� ,-,, - : ·; ;,_:quatro ·.1rezes. Oswaldo morre: no PS 

No dia 6 de janeiro, Oswaldo Cruz para a subsede, e de lá para a sede, em 
Junior, presidente do Sindicato dos , · .. - Santo André. Eu precisava falar com o 
Condutores do ABC, foi assassinado . · Oswaldo, porque ele havia demitido os ' 
com quatro tiros por José Benedito de · . dois cinegrafistas da minha secretaria.-.·� 

voltar para os trabalhadores. 

Souza. o 'Zezé; membro do Conselho Chegando lá, ele não estava. Notei que,; __ 

Neste momento teve início um 
hate-boca entre os dois, Oswaldo pediu
ao Zezé que se re�se e ele retrucou 

Fiscal da en�dade.-0. crime .ocorreu no a divisóri� da porta estava qúebrâda naj;·, 
contexto de um violento :processo de r ,;_� parte inferior, parecia estourada por '":J;/·.: 
disputa entre as duas alas e!Il que se ··., um chute. Fiquei esperando, e quand<iJ;;, 
dividia aôµ-eçãc

f
do Sindicato. Na·, 1.· . ele chegou fez aquele escarcéu, por :····· 

manhã desse dia, um protesto de · ·= :- ·• causa da porta quebrada. Estávamos. � · 
motoristas, com paralisação de ônibus · em 10 ou 12 pessoas, entramos na sala.·:�, 
seguida de uma assembléia no terminal Zezé estava jun._to. Eu disse ao ?·: �-,rodoviário, culminou ila reabertura da Oswaldo que precisava conversar com · . r,;•::.
subsede·de São Caetano do Sul, que . · . ele sobre as demissões e ele pediu .__ :· _ 
havia sido fechada por_ detei:roinação - , . , licença aos que estavam na sala, para · ��, 

,:�.de:Os.waldo. �.,.,_.�"--: 
·'-1, :r;,�1;:i-ià::,,; , .,;,:_.:"..�';,·_me atender. O pessoal se retirou e •. 

;�i� . · José Carlo_s ,de §o�·-_cfCar[inlúJs, ,:::fi�amos _co°:v�rsando.-}\.pós uns 5 ê · ·:-:-

J�· membr(? da �-ec�tiy� � s�ret�q_de .... ; :,IIllilU�Qs ma.J.� �m_m�nos� o Zezé bateu,,...·· 
.- Imprensa qo_Smdicato, _foi a pnncipal <:�·::·na porta, pediu licença e entrou. O · . 

�testemunha· do· ciiiné e ·socorreu �zé disse ao OswaldQ:. �,:,;.,;.1,.., .,.a· ;i-.,,�:
mr.:osw�êió�1_e�ã?dd�--'i>rufo'-õ' �nL_�:�w.JJ�=-�v.� y� PªÊ��}icfsrà'ãJuãictê�� 
t�··socorro, onàe chegou amda, com vi�· .1;/custo ou nao . .v_a.J.?,. Y;;;�� :--.���-�=" -�- ��· ,�- ,:;., 
�r··.: É dele o ºdepoime.ntÓ que· segú�:: '�1�·f,-;_���-)!�� >LPago, ·iJ" dióh�irc{ está no· �xa, é;f1·: 
� "De �ànhã f�mos ·para a ··'.·:·,\(::;·,'#,;��;você �escer <? pegar+.'.-::-�t,, , ... ;-:-.. :-, -�- ;: •. _, 
·. -;: assembléia em Sao Caetano, que -, : · :�·:: -�L' ';: .-, Nao vou receber,'P9rque esse , .i 

·., ··: 

que não sairia. O Oswaldo então disse 
o seguinte: 

-Você é um moleque de recados,
cabeça chata, ·filho de rapariga e aqui 
você não fica. Já mandei bater em você 

. uma vez e mand9 
novamente. · •. 

:· ·.; ----'-Se você for 
· · homem, você me tira

daqui. . 
.. · ·, O. Oswaldo então 

disse 'você vai sair 
�· sim', e fez um gesto em 
.. direção à gaveta. Nesse 

momento o Zezé sacou 
uma arma e eu corri 

·· para a porta. Quando
abri a porta pra sair, 

�- ouvi o primeiro 
. disparo. Fiquei no 

'{��iredor.'Em seguida o
ºZeié saiuºempunbando 
··a arma. Entrei na sala e ·
o Oswaldo estava 

· ,._ terminou em tomo de 13h30. Fomos ·>�ít:�·1dinheiro é da Golderi Cross e tem que . ·. ú. �:�· ..
. ; 

· ·. J�·/t} ... �:}-.-:�··.;..,,.··-� ;.._ �·-- '.;-��,'Í.°'i4��:--,· ... �:(: .· · ;1,.-j.:��···;;r , JOSÉ.ÇAR_LOS D� SOUZA 

···deitado no chão, ao
\ lado da mesa" . 

• 

� 
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O �indic�t_o dos Conduto�es do · · · ... �ogi app�-�iij)í'µ{Q�1yàl<;I.9i��lt��-J)t p�� 9,§in�c�t9; 1§.Ín. re�nião:_d�-�'. j� .-_,&.-i:ó�tra.�do����� ��it,�te.,p�us'J ,111 <'J. 

ABC viveu, em 1993, uma fase de· · · · mvertendO::se "'à correlaçao c:kfo�as.t,"·· · djretonã,·a ·ala ma3ontária aproyou a , ... ·. pessoas estranhas.ao Smdicato, para · int�n�� disputa interna. �rimt::iro foi a P9j fllll,�fji�çâçã6,,p�fV.i�g9�} · ·pr9pg_s�j1�;����l�e� �j 5� ��ª,11 .. (: �<j�g��P.1: a_yi�ória n�-�-��m���ia: �oram 1 elei�ao para renovar a dire�ona, 2) Por _dec1s�o clã �iretona, . ·. . _ca�egona. · - _ . _ _ . disparado� tiros para o àlt<?, : .. : . · · realizada em março em dois contra a vontade de Oswaldo, 9 . -: .. · . A CUT�SP tentou encontrar A p� daí, os fatos se· escrutínios e disputada por três chapas, Sinciicàto·foi desfilíaao·da·u1s ,.:... f6rmulas queêóntômàs'sem as precipitaràm. A, CUT-SP destituiu ��das r�conhecidas pela CUT. A f'ranspó�es? organi�ção sindica!. di�ergênci�. Em ju�o, �icinho _. , pswald<J..,��--��re�a._de �prensa nodiretQ!l��°:1 fim de m�datq -racho�: ;::J..i ���ac1�naI�9 pres�de�tc:: do 0;.-? ... .- ac10!1ou ·.Arl4tdo _Çbinaglia, :.::..·-:-) ;�- .!'. ; /i_;:� dia:2:3 dç�p���by9.,, �. -�� �a · ·-� . -p�e_.san� na_ �hapa 1, liderada por,,-;;, ,.���;:. �m��ato _f.ora��sa��A�' 9ap_p�.�tar--.'>�: p�s,1��n�49 .Kf :�P, par:a-guf .... : _::· :\t}.s���t,ei?-$1P��I?up.]i�}l[am:as' �._: _-. O&wàldo Cruz, e parte na chapá 2, -, · . .,,� · contas _dos tectJr$os (ÇCeb�do� dà.UIS':t mten�edes�,naJ3usl;a de uma ·soluçao · . · pnmeiras.dénunc1as:êón� a ÇUJ' e o li?e.�da por Francisco �en�e,s da· . . ·. · Transportes.� .• ·�: ·�rtf,� .---�� ,:,.:-'p_ara: o�::�o,�tos. Arlindo foi · .- . · · · PT. Oswaldo p�\l parf es�?.-·lln!.1a �e .Silya� Um outro �po, s�µi·;i-:·� .... 111 • ,:..,t�.-3) ,ipuve �Ç,�J��'!-��:��/;PJ.:_e�1�13.t�·%..,Ç.!Jl;�taduf11, com<. ·":'\';:-.:,'.:�·c?�ti:a-�taq�,�.J.?.µ-;{:$.1���:d��n.*.c1as representantes na diretona, formou a. . corrupção·e·inalvetsaçaoJ:le.. verbas .• - · ... trãns1to·Juqtõ aosr
grupos adversários, dirigidas �con� el�;·porqúlv1iiha · ... chapa 3. A eleição · · · ": -�- ·,• ·., · :. ·-.. '· '. \ ·:.. - · · · · �- \ .tant0c que foi ele .o_· ,. perdendo te�� nfi dispqta intex:n�-;. aconteceµ ,num aJ?bi�nte ;Í • _ · �cqorde�ador da eleição · ..... Acus�clq_d�_é1e_S)'.iai' __ V�fb���inr f -�-:: carregado de denuncias e. · -; de iparço, acatado sem . proveito pr6pno, f!laborou wp.alinha provocações.- · : : ·: · ··' · 1

�;111 -_frestiiç�s pelas três . ·. de defesa qúe�tri_b'tµa_itd �ê.li:CUT Após a posse, em abril fcbapas. Nesse mesmo apropriação desses·recursos:.:Existem de 93, o racha reproduziu-
IIIÍiilillif!!I�� 

� mês, Arlindo . · também muitas evidêncj� d� que._·. se no interior da nova __ ,._.� 
rnm�.;ii; 

:; p_romóveu um almoço Medeiros procúravã tiràr paitído da diretoria, inicialmente em ' -� coni Oswaldo e : _· · - · disputa: 'âgendandó ·encoµtros' com , ...tomo de um· acordo 'qúe ��, ?Ciéinho; na ·· .-,..·.>��-' ·: ·h-'•:'· Oswaldõ e estimulando 'sutis:.::.,.·· � ,. Oswaldo nã� teria _ · ;_ ch�caria Fogo de · ·. :i_·r:declarações contra'I�ulà.. \,�·::r· ·. . cumprido, de deixar a _ . ltllll� ,. _,. Chão, em São Pa�lo:: A · No campo sindical, pro�seguiram presidência para Cícero - · ·conversa terminou: · -· · · as tentativas.da CUT-de pbter um . .
! �- • l .  • 

• 
..., ' •• • - ... .,,.....,_ . •. • • Bezerra_(Cicinho), o . ���� .� amigavelment�, ainda'_ .• ·:.acordo entre �,dµ�1_aJas. Q_pr�sidentesecretário-geral. Oswaldo ·que sem defimções. · ·: · � da CUT-SP, José. López FeiJoó, .sairia para assumir :, Mas ·a disputa _ . . · . · encaminhava a ·proposta de realizaçãoplenamente outras funções · continuou. ., de uma espécie de plebiscito junto àno movimento sindical, �:!:="'- : ..:;. � Em assembléia no categoria, a ser disputado por duas -pois era secretário de ··dia 24 de setembro, o · · chapas, uma encabeçada.1>9rOi;v,:aldoimprensa� CUT�SP e � .. :: --·- ...pupq,d�J;ici�Cl ..•. ·-· .... · .J�_outra)>��;fi,c}.��;.Tod_o(q?cliretóresseu nom� estava hgado à---�-

11m.,r-•ir-.u 
.. · c_�n�gum destituir .. ·. : · .r. renunc1aria,nr a seus mandaths antes do idéia da criação ·de uma:: . .' �f'EJI,. <"osw_aldo� afastando-o.:·.: ;: · plebiscitô/p�yi�tô 'para oJinal de . ·federação cu tista de · · .. .-. IWRfll ; fonnálni.erite por 90 · janeiro: A. cliápa que ganhasse rodoviários. Mas Oswaldo dias para averiguação livre para dirigir o Sindicnegava a existência dp_ . . das contas da entidade. Os últimos lances da disputa acordo. Oswaldo obteve então acirraram.os ânimos no Sindiéato. Outros' pontos de atrito liminar na Justiça dia 30 de dezembro,' a proposta foram surgindo: · a!'!llliiilllilii\liffl derrubando a decisão. · orçamentei' apresentada por 1) Oswaldo teria · No dia 1 foi derrotada em assembléia: Nos dias articulado a unificação do , ·· ., .. -.- · · · · � novembro Oswaldo . seguintes, Oswaldo, qu� çontrolava a Sindicato do ABC com o de Mogi das O grupo em tomo d(f Cicinho . . __ deu o troco, realizand9·uma · . -: ., , . ·,: tesouraria do_ Sindicato, r(?�Qu _ Cruzes, à revelia da ala que lhe fazia rejeitou um ac_ordo filmado por · assem\')léia convocada �r edital : ··:·cortando a ajuda de custo do&-.. ··: . oposiçã_o. A unifiéação tenderia � . _ O_sw_ald� _com a Golde� Çross,. : . . . . publicad9 apenas n�·j�mal O Estado:· . .' _ diretores; teléfo�e 7 verba pái:â' . . ·· . / beneficiar Oswaldo, então em ffilllona mediante o qual 5%dà·verba· , · de S. Paulo e fazendo aprovar um ··C combustível.No dia 5, mandou fechar na direção (10 votos contra 23): A arrecadada mensalmente pelo novo estatuto, retirando poderes do :a subsede de São Caetano, C<>Íltrolada suposição era de que os diretores de convênio médico seriam estornados secretário-geral. Oswaldo teria pela outra ala da diretoria. 
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Existe uma segunda versão, que 

: incrimina Carlinhos, imputando-Ih.e_�---. 
·:_ condição de co-�utor do ass�ssinato. 
·Ela ganhou maior repercu_ssao com o
depoimento de José Basílio d_os 
Santos, que diz ter visto Carlinhos. 
cortando a fuga de Oswaldo. 
"Carlinhos barrou Cruz antes que ele 
fosse morto pelo Zezé. Carlinhos disse· 
que a hora do Oswaldo tinha chega�o. ..
e impediu sua saída da sala em que ele 
foi morto''.,�é o resumo do depoimento 
de Basílio

.
na polícia. "Eu vi tudo. 

Cruz levou dois tiros quando estava 
J.êm pé depois Zezé ia saindo da sala,
.. '. mas v�lfou,.e.disparou. n1ais:.dois tiros'l:[ 
:-Uma outra testemúriha teria :visto l ,'.'i \ 

· Carlinhos dizei\; ao telefone;-que era ' 
, precisb inátar o presid�nte do : · · :·, · 
'. Sindicat(?,_por te:1' ·��_s_a�o dos,�;·.::·. :· '. 
., limites'',·�&>;,�1,-.,;1.�ü.'.(·.J·,., 1.;, .. ,. ·A. 

' . 

·,�:,:"·-Denúncia:·:
. - .:comp_rovada 

de estupro 
levou partido 
a .impugnar·· 

. candidatura 
· E� 1987 ch�gou urna queixa de·

estupro à Comissã9 de Mulheres do 
PT de São Bernardo do Campo. A 
vítima era p.S., uma jovem de 15. 

·: anos, que trabalhava na residência de 
::, ·oswaldo Cruz como babá. Era negra 
· _e evangélica/ Como decorrência do
· .. estupro, engravidou, mas.só teve·
-� 'r�.ns�i��éià. 99 fa,to qu�?º. p�cjs���, ...-� s·er hospitalizada:· es�va· abortando ·e· 

não sabia. A fainília da jovem prefe:.' · 
· riu acreditar na versão de Oswaldo: ·' 
.,. ela é que o teria ''.pr�vocado". Ela . 
. . , acabou. sendo expulsa de casa pela 
.. família.-

. 

. · · As militantes da Comissão de 
Mulhei:es envolvidas no caso 

. sofr�iam ameaças. Receberam 
chamadas telefônicas, ouvindo frases 

.. como ''você vai levar uns ·tiros na 
cabeça"' ''v�os cortar a sua língua". 
Uma del� J�ep�u, fü:u::es em C&$a, . · 
acompanhadas d.o recado: "são para o 
seu.enterro". Mas elas foram em . 

. frente. Orientaram a jovem a regis
trar um Boletim de Ocorrência e , . 
encaminharam uma representação à
Comissão de Ética do Diretório · 
Estadual do PT, que ouviu as partes e 
mandou providenciar um laudo 
médico. A Comissão de Ética con
cluiu que houve o estupro. Assim, a 
Comissão' de Mulheres decidiu 
trabalhái'. para impugnar a candidatu-

� �deQsw�do ... · ..... ·. , · 
1 •. �< Eói 1990, a Plenária de Mulh'eres 

r���-%durante o Encontro 
· · Estaaual resolveu levar adiante a

pr<?posta de):mpugnação. Na plenária
\ {final 1io Encontro, Oswaldo·.teve 'suà ,·, 
f_ ···c�dic!t_�·iÍnpu�ada:_Há quem · · 
t_ .. diga· qu,� foi este o �stopim dos
·J, corijlito'.§.'enti:e_ele e dpartido, porque

seu mat;,x:ial �e.campa.I).ha estava 
. pronto é'ele.de fato não acreditava 
que su_â:�áIÍ-d:ida�a pud_esse ser 
barrada. ',·(:·. , . . 
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O Pàitido dos Traballfadóres- quer a apuração do"crime 'êctz;�-iirrféí�rit.fa(iriis-·n�cfpoéle interferir np seu fuht1ônaineritc>',intêmo>��/

prisão·;�ô é_ôm½19sé>:.'.�q_rrnão vai toler3: qualquer tentativa de�1ltiit·�t:�0fuo�. esstfdesfecho ��gi_co, num)iridicato onde ,.:f!·}·':1&/

exploràçã(? pol(tiç� do ,cnme: quem calumar Lula ou_ o Pf será · · : houve·ele1çoes- recentes .. Esse. episódio trouxe· para o âmbito ��\;.(· ;.'.

processado�',.avisa o deputado Rui Falcão, vice�pres1dente ClJ! �étodos da Fo:ç_a Sindjc�; 9u� rejeitamos e repelimos,�-:f{�ít;·; 
nacional do partido,;.'·.;) .,._ , · · · ·· .,, · ·' · · decididamente. Os dirigentes smdicais devem refletir e tomar·,,·: 1 :-:.,: r-:-,' 

É preciso ress�tàr que nem o PT nem a CUT têm qualquer·· · ·' medidas contundentes para deni(?Cratizar·os sihcllcatos·e politizar .-::·.i 

. ingerência �ob� ·a _sober� _ _a_ dos sindicat_os�· As dec!s?es da CUT ' �.' as �ategori�;-._ro�pen��: com:·�-�strutura· ofisiaj.�;·� ,P.A�pu�qo .. :/ �

têm paráte( µierah.1�nt� político. e normativo. No. m�o, -� C� .�:·��do. ��-ª�t)!�e_s1_dente do P.1:-SP..�� j\ii:!�l';�-}jér;�i h• _::)." . _.:1 .. :f
poded�sftliar._lµl.l smdicato, se entender que elefen11:os_pnnc1p10s. .. _ · ·: .·'" .. �t:L-·.,,9!��r:;<r?'·' ·,:;:•:,;,. __ ,·,.:> .. ·"· :.�:-,·1: ·-f..:.;-:;.,,:i,·t:f· ··· \· :.·.;;t.,-,:i

.;:_�·-,;';:�i�:·· r· �- �. . :: , ,. · ., : '.·:;)!'ti,:<_.·,· . :i.:U�ií-í=J;�·:·:,:r.,fr{,.;.,y_.j, ·< (··\•+:.·::;.-- . ··.--:.li'i.a-:i:.rJ�fü :,, ·;t:;:r. ;,i.·/--:::.�.Í;, 

--�· '-•-t - ·-- --

o n.. cr ::i.:�· .:ó-� c:t·"d:61.�·n·.o t"" .\O"d·to "d o. 9 o o o 5· 71 

a 
!3 .,.,, � p.,1 3 O .a � O O· o _O O i;:: i;:: !-..l @ !3 p., p., til 'Q_ � ::, < � 

a: 
O' 3 OCI··º �- e '-• "'1.(') cn 9 p., ...... '::"I "d :::1 .:.. o ::, < o ::, til 'O e:- ... ; __ ; : cn I»: t"" til .i:t"d ..Õ P ·< �.- 00 � t::. cn e: ·cn �· !:l P-l O .:;. O· ,::, 1» ::, ·Ci::..p.,"'1i;:: _.\O -cn ,...cn cn � � .. 

.
g.o [-o�;�� C'O o Z9,o\o t1 �·5·"d �-�2 a'O • lio.�c,58_'tx:, ;:r- �ó:-.P.,·e_9�gi_o·C:/"'t:1·1»§>

Ô � P-lQO� ,_ -· o � e .... "'1 � • = o-.O ::, .. ET � P-l o. cn ° :·r» S n 8 e: § cn · cn � ..... 
• li · cn -cr t:: �-g 0.0 § �-�ã: 5_ o_g''tx:,ãc,q Ei,' N':3 7·/;; 5' cn · g. - - · -g [ 9;:r�.g..g �g,;-� g g:ê·�,fil;:.hfr�!i:�'�O*. _, .., _,.e.'"1. _P-l o.n o·a n º =s õ O.., ..i..·b ·�-o-g.P> O.p., >; o. 
f!J m CD

::, - .-o.· · O O ..... • ::, O, > O ' P-l - p., ::r 8 3 n °:: � g' e êi" p., .,,__ p., .o 8 o ::t 8 "d � 3 p., ()"d 9: � ,... . · Ot · • 8. .-. .,... cn i::: t1> <: • o O cn ' 1 g ãª C/)

(11 

� > g.·s· � -�· 2: � p.) º o.ª p.) g �s ..... [ � é;'>�� g os- . • -·:: O (li - 01 ,. .. •• I» ::J" n ,;!? O (li "°' O ::, N ''"1 e,, - '7 ' e 
.. 

. õ' o· '"1· o ·n vi i· .. ··o. P-l·.- u. � r» o �-;:r- cn �- o cn o. .. . ··.{"d�g-.�·�:&·:�,�i�'!e1.,§�.-g;��.g:�ª (li�
�

�
@ g,� .º · __ •

·a
"·:-·O-�·P-ll·õõ: tf-·o.M-n p.) ..... S·" r �-- ::, ::, 

li 
. ,.8 p., _O .0 · .- O !:l P.,t Ot � : e: o . - �cn . i::: . ,·... 

l:ii o (li - CI) (li 
(li '<.:!'- . e,, .:f» 

':" 

•



•

� 

-�;'·a-
... ).x( . ___ .. : CIª ... �,!; 1;-.. __ I

/i · ..... -·;,-� 

'1:1.,:-_ .. 
,· -'.-�; ... 

--u --�i--..·. ___ <.��-; • --�-, . -��i 
•I 

.--�---·,"U 
.

r�}� ..;.� 

U '
.
,"4'!._

1'f

. 
·._ 

K<,'
-,' 

� �! 
� 

. 1J_.�;_#.:.·_:, CI :_ ·i;� .. . .. -� :, 
-·_:211111r..a '._-�,-· . . , .:. 

. :. '), ·.:: 

-�?,-�-r.. 

. 1 

� -.;� :�. . . '• 
.. : � . . - �. � ,·:t.:,:/Cuniculo m·ais· adequado; impossível. Aó' retirar da alçada da polícia de Santo André-a inv_estigação do assassinato de Oswaldo Cruz; o · . governador Fleury já tinha em mente �m -�estina�!'.i'para-<? casó; alguém que tantos d1v1dendos lhe trouxera· em pelo me�o�. uma ocasião·: o , sequ�·stio qà.�mpçes�o,Abílio_', · ·,. Diniz. Não·.se duvide: õ falante �' ·. delegado.de polícia Nelson Güimarã�s é o homem ·certo p� 'à investigação desse.crime, ôo _ponto de vista de quercistas,-ma,lufistas i quejandos. �,;:,t-}Em-198�;:às yésperas·do'_segundo .turno _da eleiçã� presidencial, Guim�:piçs ,e.steve .envol_vído_a�� o pescoço · com ás maquinações ·eni tomo do .episódio Abílio Diniz,:que levaram· mu1tos eleitores ingênuos a acreditar que o PT tinha algo a ver com o •sequestro. Lula, em coletiva à ' ·, .imprensa no dia 10 de janeiró, :,: . · thamou atenção para a coincidência: ·nos dois casos de ampla·repertussão, ámbós prestando-se à exploração _; .... ·político-eleitoral contra o_ PT,_lá : , estava o mesmo Guimarães. · 

-r.� .;Diante das acusações
.do PT�:o' �-: '.delegado tentou de�ender-se. Ainda �no ,dia I O, declarQu, sobre ó caso 

· bswaldo Crui, que seria "incapaz de conceber o Lula sentado a uma mesa, _planejando um assássin�to". Depois, em carta enviada aos jornais, jurou _que não teve qu�qu.e� ·;:'j ... · :: .. · · · .,esponsabili�de _nos· acoptecinientosde 89: No dia seguinte; numa revelação .espantosa, confessou que foi_ convidado para uma �.·armação", masque não topou participar.,, · .. - .. _ .. Testemunha conivente.,, . ''.Agora se sabe; ·pelas :<leclaraçõesdo delegado Nelson Guimarães, ·que, 
. ·.- ,•. ':-. ij ::: •. .; .. 

._ �:·s�r . , .. y: de fato.,Jo.1_ a, policia -,.:�,/; quem y�stiu. camisetas /,,,: do PT nos . .. 
sequestradores do empresáp.o .Abíl_io. i"::: _ .. Diniz",.comentou em·;:_,;. 
sua coluna

· na Fonia dé-� :�S. Paul� 9j01:nalista .. Y:');] Luís Nassif, no.dia .13 '.:�;;::. de janéiró.:�O delega9.ó� diz que Ôãêtfoi Õ:.\;{{��responsávei' mas�:��:;. t::,,._�' ' � . � ·"·�-.. · . . admite 9!1� p�ç�Í><?.IJ·.t�t de reumoes pnde se,'��,., deciditi pe��;tram.q_ia:{�:iNo __ �?;,J9i_�mf�'i{ vente_ com um cp.me_iP...:t·; •,,infl• A • �•,..-:,(.�•':!fJ" que teve uenc1a;f;,�,;·,, 
• �.! • . . . • • .: ·- :;;� .. -�:-rft? �'� ... ... ��-fr-.,..:....-,.;a,r� �t.::.-t; .. :.., 

.. · O govern_ador Fleury, que

: da po,sição inicial de "queima 
. de arquiv9" ac_abou recuando para "isso é. caso. de polícia, nãó de política", percleu a _ �ompostura quando um repór. ,.ter do Jornal do Brasil quis 
. ·ouvir_ uma declaração sua sobre : t a confissão d�. �eu _delegado �:pr:edileto.Jnjtadc;,;,p homem do /:Caraudiru abandonou a coletiva . de ,Imprensa: .','vai falâr com o . :.de\egado, não comigo" (no ., entanto; em 1990, em meio ao ;�&5fórço:pa..ra atrair o apoio dos,, pelistas JJ.P. ,�egurn;lo ,turno da . el�ição .para governador:, Fleury . confidenciou a Eduardo ;
�
{fü1pliçy, ter:recebidq_ "pressões" � · �impli� o P.T,no.sequ�stró _ ,-çI�:Abí)io P.iniz). :,1:i· ... : . . Devagar, quase parando A estratégia de ,Puimarãesestava bem d�finidà;, a_: última 

. coisa a fazer seria procurar o 
assassino de Oswaldo Cruz. Com a maior cara de pau, no dia 14 de janeiro (mais de uma 
semana após a data do crime) o.. delegado disse ao repórter Cláudio Tognolli, da Folha, que não tinha pressa de locali-

... � O DELEGADO NELSON GUIMARÃES . zar José Benedito � Si�va, ? · ·. j�, �.,t:_· .. ,�,... . 1 ,.-. • · .. , ., , •. ·••.• . . 1 .- • • Zezé. Para o caso foram des1g-
� _.;1�-�;<:1;,�f.Í'ir..·�, ;'"· ··-'� ""·· ';' .,·· • -�----:- 1- · • • • •• •• • '• - .; ·i�r�·,,,�·.,_::,�:,;:,A:�, . � i ;. -·:: _-, . · ... · · nados apenas dois mvestigado-

.. .� . . . . . · pedindo .que o MiiiistériQ Público e o re�. que se limitav_am a en�gar . :·. ·.' .: } :,�·�ARA, VALÉRIÀ,'itfri��1-� -�f J �ciftjof�ãq '"!eixem p�sar �m, r �·- intimações�4 i:epprtagJin.é. ,t•,n:, ·:, 
.:: .-· 

0 
-� ·_VIUVA/O CRIME. Jc�.,.���,r\:Pranc�pl_coiúissao .. d<;> �eleg�dQ �e . . ?.emolidora da reputaça� _do-palic1al:

•. · ·, ;:-;'!CAIMTER PESSOA'!�:::·.,. -.. ··.CJ.�e f9� �s��unha � cum�I_i�,de um -: . O delegado.�els_on Gum:iaraes só 
· .,,.:ih ·i·' �_,,: .... :-.:.;,:,· .. , ,._;,, _._, , .·• · , ... _, .: çrune de:marnpulaçao pohtica . Sua encontrou a pnnc1pal testemunha do 

• · ·,. ·.·_·_-;::-•. 1 f. �- ,�.- · <--. ; :. .. ,_} -;,� -,1;,wanutenção .à frente_ 90 inquérito, diz caso, José B�ílio dos Santos, depois
sob�.�-�l��ç<;>es.pres1denc�ais â� · . o jomali�ta,-"será mais um episódio . que ele se apresentou à imprensa, 1989 ·-: ,,if · ·_.. ·. : ,

. · ·· 
i ·. • 

nebuloso na biografia polêmica do ·dizendo-se disposto a falar com a Nass arremata se? comentário s�e�o Odyr Pc;>rto". . · · polícia'.'. ,, , . . . : - ' ' . "Cri-,,,e do ABC" é um Dossiê elaborad� pelo Jôrnal&ita Ma���/soares \
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A tradição bi olÓgi ca d.;_ P.r·ico:, ne5 a ó:l.recioaa..-a a caapree.! 

9io d indivíduo coao �eada este wa or�aaiewo que iate�e no weío/ 

tíeico e cujos proceeaoa psicológicos, internos, e-0 aseuaidoa eo 

mo causa ou causae que explica• aeu co•portameAto. Dito de outra / 

forma, para se co•preender o indivíduo ba9ta conhecer o que ocorro 

''den.tro dele", quando el" ee defronta com f3atí uloe do •eio. 

No entaato, a coaoreeneio que ae t� 

lé• do in.trapeseoal. t i•portan.te percebe-r ta.;abé 

oJe do ho•e• ..-ai a

o hoae co•o ua 

organiS1110 que traz coasigo u•a diaeneão qu� nio pode eer de�oartada, 

que é a eua condição �ocial e histórica. 

O hoae• biológico aio sobre..-ive por ai e 
ii, .: , , . ea e.\l,Jllil. espec1e 

que se reproduz e eofre varia�õee deoorrcntee de cli•a, alimeat.!l 

ção etc. O hoaea fala, penea, aprende e ensin�, transforaa a aat],tf 

h , lt , . . ... , . reza· J o oaea e cu ura, e .a1.si.or.1.:..... 

E a partir de�ta nova visão pode-se percebe dois fatos/ 

f'u.n.dameataia pa.ra o conhecinent,:> do indi'V·Íduo : 1) O ho•e• aão so 

brevive a não eer em relação co1n outroe ho en!!I e, porta11to, toma 

-!:'e 'falsa a dicotomia INDIV:!roo X GRUPO poi desde o seu aaeci11� 

to ele está iaeerido num grupo �ocial; 2 eua participação, ae �/ 

suas &çÕem, por e9tar em grupo, depen �a fundaaental•ente da aqui -

sição da. lin.guage•, coapreencüdii coao código produzido historie& 

11.emte pela l!IU.R sociedade, aa.s que ele apre de aa. sua relação eape.;·

cÍfica oo• outros indivíduos. 

Eete aegu.ndo fato fUlld.li.ment 1, a lingua�e• oo:mo iastru: .6-

mento eal!lencial para a ação e participação do hoae• no grupo merece 

por hora a1gu.as coaentários. 

A linguagem coao produto de uma coletividade, reproduz / 

através doe eignificadoa dae palaTras articulad e em frases os oo -

nhecimen .,oe - fal oe ou verdadeiros - e os vZLloree aesociado9 a 

pr&ticae eociaie que ee cristalizara•? ou seja, a lin�age• repre 

àuz uma viat,i de au.n.do, produto da.e relações que ee deaeavolveraw/ 

a partir do trabalho produtivo para. a ao rev:i.vé ,c�a. do gru:po eocial. • 

Ela (a. linguagem) é ea ei u• ·produto histórico. E co•o t/ 
tal, traz representa.çÕe5, significados e. valores existen.tee e• Ull / 

grupo 15ocial, eea.do por esta razão veículo <ia ideologia do grupo • 
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Mas, por outro la.do, para , iadiTÍduo, a lingua e· 1!19 co stitni eo di

çio báeic par o deeenvolviaento da� relEÇÔ6 eoci ia e, coa9eque t •e -

te, da awa. própria i•dividu&lidade. 

o iadiv!duo, vieto coao eujeito da hjstória e oo etituido pelaa

euaa relações sociais é ao meemo tempo pa��·.ivo e ativo, eat do eeta. &.ti

Yidade ou passividade dependem.te do �ra.u ;Je: J..JUtcn, i & iniciativa que / 

ele alcança. o hoaea é produto e produtor t .� e' e au história pessoal, 

a.ae da história de eu.a eo<"'iedade.

Aesia, o home• é histórico na rnei ·· e a m quE- se insere e ee def'.!. 

n.e no conjunto dtt euas relaçõee sociais, d .. !!;s1111uen.hando atividadee tra.ae -

foraadorae destae relações. Tais ações do �o em, por ooaaegu.iate, i pli -

cam ações encadeadas, jWtto com outros indivíduo , e ainda, para haver e!!_

te encadeamento é AeceeAária a comun.icaçâo, e cuJo proceeao & essenci�l/

a linguagem. Percebe-se a partir d&Í ai portân�ia do dom!aio dos cÓdi�oe

d.a· li11K11a«em para a ocorrência das relaçõee in.terpe eoaie.

Torna-ee,assim.,important• e gu.ie·r- ae pre eataçÕe!I (lingua

�em e pensamento) juntamente com as a.;;ões ·e um indivíduo definido pelo/ 

conjunto de suas relações soei ±s, a n �e eh gar ao conhecimento de eeu 1

nível de coneciência / alienação num d d memento. 

Colocados estes comentário�, é im �tante que a partir de agora 

nos voltemos para a observação de alguns �; ctoà que nos conduzam mais/ 

profwidamente à compreensão das caracterí s daa ditas relações inter-

:peseoais; ou seja, COIJIO :-,0-i-::- _.t ..... -� ... "'"':; :::.:. � -o ·.:ca.mente o processo da �

laç-o de um indivíduo com outro indivíduo ? 

Para este fim a �bordagem desenyolvlda pela 1!2.!:i& da Análise/ 

Transacional proposta por Eric Berne traz contribuições importantes. 

A. teee essencial dea�a teoria é a idéia de que os indiv!duoe ao

�e relacionarem projetam nestas relaçõee nua própria estrut�ra de pereoll! 

lidade. Sendo assim, o autor parte da elaboração de um moàelo de Análise 

Estru.tura.l da Personalidade para um modelo de análise das relações ínter-

Pe•soaie ou um modelo de Análise TRansacional. 
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Aaáliee Estrutural da Personalidade: 

A obeervaçe.o da a ti vida de aocdal -�spon:tâ.nea revela que de te!! -

im tempos ae peesoae de:c,onstl"B.m notáveis modifieaçÕet! em sua poatu-

1ontoe de vieta, voz, vocabui�rio e outros asp�ctoe do comportame�

:eeae modificações de comportamento frequentemente aco11.panham muda!,! 

toe sentimentos, Nu� dado indivíduo, um ce�to �onjunto de padrões/ 

,mportam•nto corresponde a um estado de espírito, enquanto outro é 

:ionado oom um.a atitude psíquica diferente. Tais modificações e di

Lçae dão origem a. idéia de ESTAOOS ro EGO. 

Um estado do ego pode ser definido como u:a sistema ooerente/ 

intimentoa. ou co�o w,i conjunto de padrões coerentes de comportame!! 

,da indivíduo dicpÕ� e� u� repertório limitado de eatadoe do ego 

repertório pode eer dividido nas eeguintee categorias:

Estado de PAI e, )

Estado de ADULTO
- (A)

(u)
·, - ' '

E8ta�o do CRIANÇA 

.p AI 

a) Conceitos enainadoe: fatos e conhecimentos registrados de

O a 6 ano['; 

iei_e "· casa e da. família; _ 

lim.i "e�; 

preconceitos. 

b) Coisas aprendidas e não que�tion.ada.e

NC estado de -PAI o indi v!düo al":e ou. se sente tal. como a 

_u.e -tem :das figuras parentais (oe pais). Deete modo este estado

. 1 ima_j 

. ,  

iode- se exprel!sar de du.1:1.e forma:s; 

·. PAI Nutri tiv9 

• PAI crítico

carinhoso, compreensivo, ensina como 

-fazer, perdoa

rígido, repreeeor, distante

de i

-·-·---· ··--·--·--· ... - ·- ---·····---------·· - -------------

� 

�-{,,,U.)lJ.e,i���ru,a-0,Ql!!��� 

·-



o et'!tado de --JA: r.� Y�'1 ·.-:-r.i _. .. ·�:.: .. i\UTORIDADE 

o eetadc- de AJJULT0 1_� ,:\:r'): --,: ��-; ' .. í:J.S11.0 

o eetado de CRI!.'l'fÇJ �a'"!"" -"'t,-::.. .- '1'!!"'1 
..,., .: .... �, ,.)l.-. 

:> EVOÇÃO 

II) Aia.áli ee Transacio1;.&...1..

No :proce.sco da.t-. re:le.\:Ões in�.•irpe "J'Jo':i.5 � osorre o que chamamor. 

TRANASAÇÕES • isto é , U..'ll conctante irt<Jrcâ.:ibio de ESTiJ.!ULOS E e RE:.':, 

POSTAS, 

OI! indi vídu.oa en\�oJ.Yi ,:.t.:" nas "t ransf' çÕ€!! '' eio dote.doe de um• 

estrutura de pe?·non . .al:'.(ad.? c:·J.;; � �'><;·u.r do 1+�. ::o& s� co�põe de esta.dot, ,:_. 

ego. Ronforme vtmon tç..�0 �m, nas rf.:ç.açõ::n interpessoaie oe indivíduo� 

podem mudar de u� estado de ego para ou::-o. 

Deste modo, a t..n1Ílil"\e TRan::iacio�1Rl 1tüH1 perceber estas mudan

ças de estados de ego TI') n· r�.') :P.:; re:::.J·.( ÕeR n t;r-e oo indi vÍduoe, ou 

eeja, ela visa perceber de que Pstado VP·t1 o n 1·{wulo e de que eetP,

do vem a resposta na "transaçãoii . 

5 

O estudo da.e "tr2.n�n.çõe�·1 ele :'3r '. J co,i-HB em doi::, tipo e béeiooD: 

I- TRANliÇÕ'ES C01(PLEME·;JT .. \RL8 - "' E"..,poeta corresponde e., 

ql.i .. ·.� propõe o eetímulo.

II- r11pi,.'-J':;,·,,, . .,;:,, .. - rq:,:rrJf ,.,. -- ,.. "" � .. ,, ;; r d .u.1.J.r .. - .·.�: ç�,-. n-.,.o cor eapon e ao ouc

EX: Traneações Complementare� 

. EstÍm'..llo: 

• Reeposta:

- Oa jovisno nao se preocupam cc11 ,.

fni:íuro.

É ••• &l.e� pen!'!am que a vida

só hríncRdeira.

r·, • -

-· _ ....... , ('U eqtou com medo de br� "lcar 

com os e ol,�guinhaa . 

Ve;,ha, eu fico junto com você. 

� 



.ADUL'rO 

a) Conceitos pensados: questiona;

tira conclusões;

pensa; 

li oerta-ee 

- ·r
!
! 

No eetado de ADULTO o indivÍdu.o age e sente segundo uma av_!, 

liação autônoma e objetiva da realidade exprimindo eeea avaliação 

de •odo não preconceitual. 
------·-··---·-· --� 

-------------- ·---- · --- -----------

.CRIANÇA 

a) Conceitos sentidos e não questionados

b) Conceitos gravados e nao quentionadoe

No estado de CRIANÇA o indivíduo age e eente segundo :raQilbc i 
ree!duos que foram fixados na infância, ou seja on sentimentos e pe� 
samentos �er�·Jos na infância pelo meio externo eontinua;a eendo repro

duzidos na vida adulta. Este estado de CRIANÇA pode se expreeear de 

du.a.s form.ae

• CRIANÇA natural : cri t·va, leçe, à vontade

• CRIANÇA adaptada : vive gradar aos outros 
---- --· ....__ ·-- ...... __ ..,_. �-- -

·------------------·--·--· ·----------- -

Em qualquP.:"' :·.,_,....., .... '"'+ ".'. -+;o1o i ndi vÍduo em euat1J relações inte_! 
peaaoaie eetará expreeeando um doe trers eetados d�ego (PA.I, ADULTO ou 

CRIANÇA)• poderá mudar de um estado para outro com maior ou menoe ra

pide�. 

Existe UIII& eitu&ção ideal que é a de que oa tres estados e� 
teja.m em equilíbrio d€ntro doB indivíduos. De forma eequemátioa pod� 

í:r,J�- t:, vt;J •. ;.�(- - -�" pouco ma.is o significado de cada um doe tres 
estadoa podemos dizer que: 

. - '
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EX: Transaçõea cruzadas 

• Estímulo: - I·rec 1 , r,lo saber por qu.e você fal

ta à.a re'.mi Õe$ . 

. Resposta: - vo�e vive me critioando, como fa -

z; e. me1.& pai • 

• Estímulo: - Voe-és l/1.rar11 meus ctldernos <> 

• Resposta.!- r'or ·ue � cê não cuida de eua coi

sa .. ' 

Naa relações interpeeeoai3 o a.1:ire espaço para 

• L tado CRIANÇA NATURAL. 

ti o Pa CRÍTIVO (autoritá 

a eapresaão do esta.do PAI NUTHITl VO e "'iJ.,. 

Abre espaço na medida em que queetion& 

rio, ditador, rí�ido, frio) e o eet d : NÇÃ ADAPTADA (p ssiva, eubm 

ea, medrosa, tristonha), operando, ase·m, 

Att relaçõee interpesao ia eao ..,.orma.s humaniza.doras do ser. 

Esta huma.iização ocor rf! rta. medi da. em qu.e haja expansão da vivência / 

d.a afetivid.ade,onde : 

• o diálogo pé pos ível�

. a aciminjetra-;íio feita pelo próprio indivíduo de sua

história é possível; 

• q amadurecimento da. personalidade é possível.

A importância das rela.�ões interpessoais vividas ria famíliv.. 

e na comunidade está no fato de que é no curso dessas relações que 

"ªº 

B.IPRESSAOOS 

RECEBIOOS 

INTEGRAOOS 

sentimentos sinceros de 

APROVAÇÃO 

ESTTh'.A 

LOUVOR 

Fatores indispenaávele p�ra se atingir 

a MATURIDADE AFETIVA.

--
----------�-------



2.2- NECESSIDADE DO GRUPO DE BASE DA P.O, 

Espaço para os trabalhadores serem-sujeitos 
Direito dos trabalhadores 

2.3- f.1\/ ALI ,'\ÇAO DO GRlJF O rir IJASE DA P.O;

f�egião I 1 g. de base 
li 

II 4
li 

li 
III / 

li 
IV 1

li 

li 
V 1 

" 

li VI 1 
" 

2 VII / 

� . ti- D i f i eu l d é'l d e s nos g • d e base d a F • O. 

Informação precária 
Desinformaçã,J 
Conteudo 
N�o de ouve as pessoas 
Horário ,,. 
Super lotaç�o de tarefas 
falta prioridade 

J .JJ.- FATORES p os:r: TI vos:

Amizade 
Animadores 

Flanejamento 

Objetivos 

2 animadores 

7
li 

/ 
2 

" 

2
li 

2 n 

/ 

f.\s:,essoria 



2.3.3- JESUS e seu trabalho de base. 

Tipo de trabalho de Jesus: 

Jesus precisa de um grupo� 

Trabal:10 de f"'iassa 

Trabalho de g. de base (12) 

Trabalho de 3 animadores (Jo.2,1-10) 

Para nascer 
li viver 
li contiauar sua missã0 libertadora. 

Por isso Jesus quer ser batizado 

(Mt. 3,13-17) 

Entra no grupo de João Catista. 

Dificuldades de Jesus no seu grupo de base: 

Muitos orupos com muitas tend�ncias ( Corintias 11,17-22) 

( 
11 1, 10-16) 

pelo pocier- nacionalistas 

1-. ,

3- i··i E T () !) O L r G I i\ •

3.1- O que é?

, (t' ,, 
,\ i\postolos querem ficar numa boa ( Lc 24,13-35 e Jo 2,1-101 

,J e s u s n � o ; j_ n h é) r, :r. o j e to : : to r7 t :::, 

Método - O povo retrocede 

O povo liberta 

3.2.- Cornó· é a rnetodoloi;:iia da r· .O.? 

Corno é a nossa reunião dar .O.? 

F auta 

Alouns fulam 

àvisos 

Se passa da hora 
li 

• , • 
ri traz.a HI 1 Cl O

Ins0;9urança 
f";otina 

Cansaço 



3.4- MetodologiA de Jesus; 

L c • 2 l� , 1 3 - 3 5 

1- Aproximar - F{sica
Li�a com os µroblemas das pessoas 

Ex: nédico 
Conversa; 

2- Fergunta
3- escuta: Os dois
4- Tem comoaixão

1 

5- �fo se identifica

i�·ergunta 
escuta 
examina: a fundo raiz. 
Objetiva; Cura 
' 'd. ileme · 10::::

6- Derois de escutar os dois ele ajuda a superar a crise

7- !_isa a história biblica:
n� coraç5cs embrasados
9- Superaç�o crise

10- Comer junto no bar

. , , prof e tas- r,·,01 ses. 

11- Abrem os olhos concientes

f'letodologia c1 e .Jesus: 
·TOdas as parabolas

- ,, Jesus nao '.ia resr_oostas
" 

, obriaa as pessoas a µensarem atraves dos fato� 
li valori�a as pessoas. 

Lc. G,19-21 
11,27-2<3 

,. 
r···, c • 2 , 2 3-2 7 

Lc.23,2,5,14 

f'"1t. 23' 1-39 
lc. 7, J.8-30 

6, 46-L�9 
Mt.10 

ExÔdo 3, 7-12 flan:i:festo 

hc 9,33-41 
Mt. 25,31-36 
Me. 4,1-20 
nt. 10 
l'it. 23 
Isaias 65 

. ExÔdo 1, 15-22

2, 01-10 



3.6- METODGLOCJA rArU\ l.!M F'fWCES'.�O 1�r::vcuicrc:·Ã:no. 

1- VER a afliç�o do povo

2- Ouviu os clamores per causa de seus opressores

3- Descer

4- Frojeto terra de leite e niel

5- Miss�o Mois�s

6- Quem sou eu

7- Eu estou contlgo

'J 



l ,- . ·t 1 ·d d d J �- csp1r1 ua_1 a e e esus.

O que leva Jesus a ter força para superar as crises? 
Metodologia libertadora - pessoa sujeito 

Discípulos de Ema�s (Lc. 24, 13-35) 
Revela-se as pessoas mais marginalizadas e oprimidas. Lc. 4,1� 

20. 

Projeto Claro - Lc. 4, 18 - 20 •

.. Jo.10,10 

5 r,tb1· - Dl la.

5J. Cr:i se na bÍblia: 

Mt.11, 25 

Av�ida � um processo de lutas, vida e morte. 
,A vida e um eterno conflito com os outros e consigo mesmo. 

D-t bl . 5.;i..- � ia. 
Historia do povo de Deus. 

li dos conflitos do povo X poder. 
li do povo explorado que luta pela libertaç�o. 

, . 5.J-Hiíston.a 
- 15

5 

4 

70 

12 

3 
e, 

dos trabalhadores 

bilhões A.C. começou 
li 

Ao e. 
li 

li A. e.
li 

milhões /\. e.
li 

li 1\. e. 
)li 

li A. e. li 

�.'f ... Modos de produção 

, . a matcria 
" terra. 
11 a vida na terra. 
11 vida dos rnamiferos 

t' 11 era 11 hon,ideo 1

: 

11 o homem. 

�n-Modo de produç5o comunismo primitivo. 
li li li trj_bal 

,,. 

O trabalho� comum, os bens s�o comuns� todos e a festa 

e o sofrimento tamb�m. Messe período não tem exploraç�o. Existe Q 

penas diferença entre sexo e idade. 

5.-,r,iJ1odo de produação Asiático. 

+ lO.ôôO A. e. começa o excedente.
Começa a exploraç�o.

- Rouba-se atrav�s do imposto corn produtos.

5H1-Modo de produção Escravagista ( 500 /\. C. a 500 ºº C.)

O povo trabalhador n�o consegue se reencontrar. 

N�o tem um projeto. 



5 • (i. :� H i s t Ó ri a b { b 1 i e a • 

Em 3.000 A. C. havia duas potências naquela éi:.oca: Mesopo
tânia e Egito. 

O povo era explorado e n�o conseguia enfrentar a exploraç� 
e por isso vai para outra terra. 

Em 1.400 A. C. ExÍlio dos trabalhadores. 

Exodo do §gito. 
Trabalhadores entregue aos Reis. 

Faziam parte dos exerc!tos dos Reis. 

A·ssal tavam. 
V{timas passivas da exploração. 

Em 1.220 A. e. Descoberta do ferro. 
Preocupação dos impérios f"iesopotâmio X EgÍ Pi 

o em trabalhar o fe�ro.
Produz mais. 
Vence fácil e ganha a guerra. 
Relativa paz ( nova conjuntura) 
lXOdo. 
OBS: r sempre um grupo iniciado por mulhere; 

Em l.03ô A. C. Monarquia Reis. 

profetas. 
Em 930 A. C. 
Em 721 A. C. 

{lio para N{nive. 

Em 597 - 587 

para a Babil6nia. 

A situaç�o é de aumentar o µoder e a força. 
Quem começa a briga contra os Reis sis os 

Existe 2 Reinos: Norte e Sul. 
A �ssÍria destr6i o reino do norte, é o ex 

A Assíria destr6i o reino do sul, ex{lio 

08S.: H5 doilis profetas que vivem e escrevem 
no exilio: Ezequiel e Isaías. 

Em 5313 A. C. 

Isaías 1.-39 Antes. 
40.�55 exílio.

Jeremias - Lamentaçoes. 
� Presença de Deus nos s1mbolos: Arca

Terra 
Templo u 

F·obles ( e(np9. 

blecidos) 
Volta do Egito - 1·éssia derrota babilBniao 



Tentativa; 

1- Reconstruir o templo ( Frofeta Ageu - Zacarias )
2- Esdras - Lei - fU tos - Casamentos emtre raças.
3- Neemias- Ricos repartir com os pobres.
4- Rute - ileus est� nos marglnalizadus.
5- 166 a 164 - Revoluç�o dos Macabeus.
6 j , • A 

- esus - Var1os tendencias.
7- Paulo
8- Apocalipse.

6- O papel do liberado dar.o.

Animar a codd. diocesana
11 as regiões

Criar coord. regional onde não tem.
Animar uma pequena eqqipe de formaç�o.
rrocurar apoio da assessoria local.
Tentar envolver padcr::es sim1 .. atizantes.
Tentar envolver as outras pastorais sociais.

7- Espiritualic forle da r .o.

�-l-Direito dos trabalhadores reunirem-se. 

1 
necessidade e dever dos trabalhc-idores discutirern seus 

poblemas e acharem as soluç5es e serem sujeitos. 
�-3-Dircito dos trabalhadores crist�os para refletirem suas vidas 

à luz da fe.

��Necessidade para enf�entar as lutas oraanizadas dos trabalha-

dores. 
-:i . .,+ repanu para enfrentar os nuvos desafios do mundo do trabalho

(nov§S tecnologias) 
-:H-f\ P .o. é e xigida pelos documentos da igreja: 

Doe. 40 - Trabalho e i',issão. 
Doe. 45 - Diretrizes da aç�o pastoral e ig re ja. 

Encíclica- Trabalho hurnano. 
'f:9- ,'\ [' • O • é e ;<i g i d u p e 1 a h i s t ó ri a b f b 1 i e a 

-,..._, /\ F • O. e
li ti li da igreja 

, 
-:,.#./\ r- • O • e

., li li 

1-11-0 trabalho é a d1�ve da bÍblia. 

- , . 

do mov. Cperar10.

11iOs oobres são resultado da violência do tral.ialho.
1 



·:.t-,i3� /.i. P.O. é neces'.,ária para criar mais autonorüa pos lei<Jos.

1-·Jr, Os �rupos de I· .o. ajudam a i�rej.J a S!::r mais libertadora.

1-. .L?·-/\judC:i a tf:::T u1nc Tco]o9ia da libertação mais eficaz.

i- Fundamento bÍblico.

Ex. 

L<. 

E;<. 

[;<. 

ODS: 

1-3

l 

2 

o 

A 

Luta dos trabalhadores contra o exploração. 

Projeto dos·ex�loradores. 

PedagoJia libertadora 

I' rojeto 

Lxodu contém o modo de produçÕ<, 

lº revoluç5o 6 feita µelas parteiras.

Ex. 1. 15-22 
2. ôl-10

Lc. 4. 18-20 Soa nova. 
Jo. 10.[Lô Vida 

Lc. 1. 11-6-56 Canto referenciando a i'iaria 

nt. 11. 25 f�evelação aos pequenos 

o
r
�s: Todas as parabolas. 

,. 
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MOV. ECLESIAL 

PJ 

Eucaristia 
BATISMO 
Crisma 
Catequese 
Cursilho 
Liturgia 
Doenças 
Favelados 
Casais 
Saúde 
crr 

CBS 
F'escadores 
c. L1iblico
L. de Maria
Clero
(Dispo)
Apostolado
r:-reiras

L�- RE L.l\çAO P. O. e l·iOV T ME:. TC. 

M01J. PCf'ULM� 

�'1. GP,Trro 
�-Jegros 
M. S.

Centra 1 �·1 • F •

Sindicato 
CUT 
COM. de Fáb. 
Greves 

rneninos de r�. Tend�ncias 
M. cultural Força Sindic. 
M • i"1 ora d i a
Í'1. 1-lansenia.
í'1 • S . Terra
Multirões
camelos

i"i O V • 1 C L. • r- /.\ iH I D;� IU O 

Ff 
PDT 
Tendências 
Cut-pTbase 
Articulãc5o 

. 

\F. Socialista 

Filiados 
li :Úcleos 
Diretório 

uta r·/ Dire::;:Õc 0 Luta P/ direções 

·,,



P.O 

Ligar 

f é-Fol. 

Fé-TRab. 

Fé-Social 

Fé- Vida 

Rait dos 

poblem. 
sociais 

Causa: 

í·iOV. [CLESIAL 

[vangelizaç:ão 

de todos 

patrões 

rico 
pobre 

espiritual 

abstrata 

expl. dos 

Trabalhadores 

'i 
1 

! 

OBJETIVOS 

MOV' F'OF:Uu\r� ""OV 1
=·0L 1 1 • • F art.

Vielhorar as 

condições de 

vida 

hOV. SHJD. 

f·\elhor as 

condições 

de trab. 

Tümada ou defesa 

do poder 

Relaç5o mora Politizar 

dores e pref. Despertar a 

çonciência 

de classe 

ajudar os 
trabalhado

res a diri 
gir a socie-

dade. 
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CURSO DE FORMAÇ�O - rASTORAL orERtRIA DIOCESANA 
-------------------------------------

----------

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

C/ Luciano - Assessor Nacional 

Este curso se deu no período da tarde� noite a partir de temas

necessitados pelos participantes. 

Lº Encontro (03/08/92) 

ano: 
Inic�mos o encontro respo�dendo a três perguntas feitas por Luci
• 

1 

"· ., 
Foi que estamos na P.Oi? 
O que nos anima a estar na luta? 
Dificuldades? 

Segu�ncia do curso: 

1- O gue est� desanimando as pessoas.
1. 1- Causa 
l.2- História

1.3- Pistas
1.4- O que fazer.

2- Trabalho de base.
2.1- Necessidade do trab. de base. 
2.2- Necessidade do grupo de base. 
2.3T Avaliaç�o do gru�o de base da PoO• 
2.3.1- Dificuldades oos grupos de base da P.O. 
2.3.2- Fatores positivos. 
2o3.3- Jesus e seu trabalho de base. 

- Tipo de trabalho de Jesus.
- Jesus precisa de grupo.

Dificuldades de Jesus no seu grupo de Gase.

3- Metodolooia.
3.1- O que é? 
3o2- Como é a metodologia dar.O.? 
3o3- Como é a nossa rêuni�o da F o O.? 

, 

3.4- Como e a metodologia de Jesus? 
3.5- Observações. 
3.6- Metodologia para um processo revolucion�rio • 

. :i: -'· --



@ 
4- Espiritualidade de .lesus.

5- BÍblia.

5_., ' • ..1..-

5.2-
5.3-
5.4-

Crise na bÍblia. 
BÍblia. 
P..i.stÓria dos trabalhadores. 
Modos de produçao. 
- Modo de produção com1mismo primitivo.
- I•1odo de produção Asiático.
- Modo de �rodução Escravugista.
História biblica.

6- Q...:gapel do liberado da P ,o·.

7- Espiritualidade da P,O.

8- Fundamento bÍblico.

9 R 1 - 7 Ô 
• t - e acao 1, 1 e movimen º· 

,, .. 



lº ENCONTRO (OJ/08/92)

Por que estamos na P.O.? 

. "t. partir do mori1en to que estamos na luta e na i grej u J a somos F. O.

- Ser Conciente é a r8fão de ampliar sua lruta.

- Estou na P.O. porque tenho ideal de luta (eu e comunidade) e acre

dito na vitória.

Sente as dificuldades que o trabalhador tem e vendo o evangelho o ex. 

de Jesus a gente se lança prá melhorar a situação dentro de uma vis�o 
cristã. 

- Estou na P.O. p�rque me identifico com a luta dos trabalhadores. J�
era de igreja e a P.O. tinha alguma coisa para falar a ioreja e a so
ciedade.
Na ditadura ar.o. era mmito forte com padres belgas dando icentivo e
eu como um car� de igreja me desµertei e entrei.
A F.O. deu icentivo aos movimentos, ao surgimento do PT e isso me a
nimou dentro da pespectiva .. , de fé.

·· Com todas as dificuldades na igreja a P.O. é um espaço de organizaç5o
dos trabalhadores.

Identificação grande com a questão operária e ai começa a entrar nos 

movimentos. Ar.o. é um espaço integração f� e social. Eu não vejo ou 
tro sentido a nao ser o social. 

- A hist6ria do povo de Deus na bÍblia e o'espaço de discussão do dia
a- dia do trabalhador e a animaç�o dos trabalhadores de entrarem pa
ra os movimentos é o meu motiv� de es�ar na F.Oo



® 

O que nos anima d@ estar na luta? 

As dificuldades nas anima ir contra as dificuldades. 

- As vit6ri�s produzem vida.

A conci�ncia de que de mudar a situaç�0 (n5o consegue sair do movimen 
to). 

, Mesmo com todas as dificuldades dos movimentos o �ue me anima e a ce� 
tez a da n,udança ( a gente p�rcebe as f-Jequenci mudanças) 

Ueus est6 conosco: � com organizaç�o que mudamos as coisas. 

, 

- Ideal: o r·ouco que ternos e fruto da luta do povo.

I' 
l1 

1 

1 



DIFICULDADES? 

+ Disposição

- Deslocamento

- Divisão

- Relaç�o P.O. e Movimento.

- Salário baixo

- Distância e tempo (trabal�o aº local de reunião ou moradia)

- Falta de conciência

Ativismo

- Afetividade

- Cultura

,. 



2Q ENCONTRO (04/ee/92) 

1 - O que est� desanimando as pessoas? 

1.1- SITUACÕ[S. 

P.O. enfraqueceu na Diocese Sistema político 
Mov. Popular 

Partido 

- Sindicato
- Tudo em crise

enfraq�eceu 
li 

li 

Perda de valores (da pessoa, econBmicos, políticos, &ticos, família
- Dificuldarles das m�dios e pequemas empresas.
Crescimento das ceitas 

li 

li 

li 

li 

li 

11 

li 

li 

li 

li 

li 

" 

. , . dos car1smat1cos 

de grupos culturais 

de grupos culturais 

de cleches 
de pagodes 
meninos de rua 

de camelos 
-

ele escursoes 
aposentados 
tóxicos 
de favelados 

11 ot� GS 

�:egros 

ligados 

li 

li 

11 passeata dos oprimidos 
11 ocupações 

li 

li 

li 

" 

,. 

li 

11 S. Terra 
11 s. Teto (Cf-93)

1
1 Medicina popular 
" Força Sindical 
11 Ecumenismo 

" 11 Mov. ecoiliÓgico 

a 

-1{ -

* 

+ 
,.

musica 
* 

-!(-

+ 
+ 
* 

+ 
* 

+ 

+ 

11 11 CEBI (Tornar as pessoas sujeito, liga fé-vida-trabalh�> 

& uma revoluç�o cultural) 
11 11 novas tecnol6giss 
11 -� desinformação ( Meios de Comunicação Social)
11 

11 Descrença nas inti tuiçÕe:-:;
2 11 Despreparo de quadros
11 2 Mulher, menor

*· Al6rgicos aos movimentos ou partido

+ Abandonados ·pelos movimentos



1.1- C,\USAS. 

- Manipulação pol{tica
- Assistencialismo dominador
- Reação aos movimentos polÍticioos
- Abandono dos partidos

li 

li 

li 

li 

sindicatos 
F as torais 

li 
" P.O. 

- Fome, desnutrição, saúde mental

-F.0 metaleira

Sem objetivo de vida

- Falta de ideal-pespctiva-paixão
- Luta pelo poder

Tend;ncias no movimento ( quando visam somente o poder)
- ,

- Nao se para para pensar

-nFalta de Formação
- Imediatismo dos:

Dirigentes 
llssessoria 
Categoria (Tamb�m comodismo) 

Frojetos imediatos (sem m�dio e longo prazo) 
Sistema dominante leva ao imediatismo. 

- Vida do trabalhador � disligado dos mov.:

-Dogmatismo impedindo ver o novo nascer.

Max ••...•.. b{blia. 

Sindical 

Político 
Igreja 
. . . . . . .

- Insegurança interior, dentro e fora da gente (ideol6gica)

- Falta motivações
Falsas"seguranças" que acabam destruindo as pessoas.

, ..

Falta grupos de ttabalho de base onde as pessoas sejam sujeitos.
- Falta cidadania
- Oesemprego

Luta pol f ti ca e s ind :i. cal f oram"economi ci ::; tas 11; os valores eram s6

economicos.
-surocracia

�F�lt� �epre��ntati�i�ade

' 
. 



© 

1.3- Mundo novo brotando; 

- Pessoas querem ser sujeitos
-Pessoas n�o aceitam a dorninaç�o

- Trabalho de base retomando
- N�o participação do povo (GREVE) No:

- Povo começa agir com sua cabeça

- Favo t� perdendo medo
ôescoberta da pr6pia pessonalidade

- Mais acesso a informação

1.40 O que fazer? 

Partido 

CUT 
Igreja 

+ MAIS ace�so a formação de grupo comm o mesmo ideal
li li a organização. 

Como fica a P.O.? 

Qual o papel da F.O.? 
- P.O. assessoria:

aos movimentos? 
Fermento? 

- Evitar toda manipulação = povo ser sujeito

- ter processo(metodologia) educativo

- A P.O. tem que produzir te6logos.

P.O. espaço para organizaç5o dos trabalhadores
li li li animação lt "

li li li formação li 11 

li li " ps:trabalhadores contarem seus 
li " li os trabalhadores aprof�ndarem 

palavra'de Deus. 

'-· 

sofrimentos. 
sua fé a luz da 



2- TRAR/\L.HO DE BASE.

2.1- Necessidade do ttabalho de base. 

Alicerce de tudo 
Avaliar a prática com os outros 
Sem base não se constrói nada 
(COMO ALICERCE DA CASA) 
Espaço para os trabalh2dores colocarem sua pr�tica, desabafar seus 
sofrimentos. 
Dá corajem para a caminhada 
fiixo fundamental 
Elo de ligação com a massa 
Despertar novos valores 
Formação de quadros 
Garante expans�o do movimento 
Ajuda revisar a prática e supera� os novos desafios (arise) 
Se cresce s6 em grupo 
Organizar 
Trabalhe de base impede a dominação da c�pula. 
A c�pula tem medo do trabalho de base porgse pode derrub�-�a 

Sem trabalho de base se perpetua a dominaçao. 

Quem não se comunica se trumbica 
nmn�uém nasce sozinho 
ninguém cresce sozinho 

,. 

1 
-
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CURSO DE FORMAÇ�O - PASTORAL OPERiRIA DIOCESANA 
=====================�=========-===============

C/ Luciano T Assessor Nacional 

� Este curso se deu no perÍodb da tarde à noite a partir de temas 
necessitados pelos participantes. 

lº Encontro (03/08/92)

ano: 
Inic�mos o encontro r,espoodendo a três perguntas feitas por Luci

Por que estamos na P.O;? 
O que nos anima a estar na luta? 
Dificuldades? 

Sequência do curso: 

1- O que está desanimando as pessoas.
1.1- Causa 
1.2- Hist6ria 
1.3- Fistas 
1.4- O que fazer. 

2- Trabalho de base.
2.1- ecessidade do trab. de pase. 
2.2- Necessidade do grupo de base. 
2.JT Avaliação do gru�o de base da P.O.
2.3.1- Dificuldades D s rupos de base da P.O.

2.3.2- Fatores positivos.
2.3.3- Jesus e seu trabalho de base.

- Tipo de trabalho de Jesus.
- Jesus precisa de grupo.

Dificuldades de Jesus no seu grupo de Base.

3- Metodologia.
3.1- O que é? 
3.2- Como é a metodologia da F.O.? 
3.3- Como é a nossa rê�nião da P.O.? 
3.4- Como é a metodologia de Jesus? 
3.5- Observações. 
3.6- Metodologia para um prodesso revolucionário. 

A -



4- Espiritualidade de jesus.

5- BÍbli� •

5.1- Crise na bÍblia.
5.2- BÍblia.

• 

5.3- História dos trabalhadores.
5.4- Modos de produção.

- Modo de produção com11nismo primitivo.
- Modo de produção Asiá�ico.
- Modo de rodução Escrav·gista.

5.5- História biblica. 

6- .Q_:Q_apel do liberado da P ,ü'.

7- Espiritualidade da P,o,

8- Fundamento bÍbliço.

9- Relação P,O, e movimento.



• 

• 

lº ENCONTRO (03/08/92)

Por que estamos na P.O.? 

. , 

- A partir do mo�ento que estamos na luta e na igreja Ja somos F.O.

Ser Conciente é a r8�ão de amptiar sua lwta.

- Estou na P.O. porque tenho ideal de luta (eu e comunidade) e acre
dito na vitória.

- Sente as dificuldades que o trabalhador tem e vendo o evangelho o ex.
de Jesus a gente se lança prá melhorar a situação dentro de uma visão
cristã.

- Estou na P.O. porque me identifico com a luta dos trabalhadores. Já
era de igreja e a P.O. tinha alguma coisa para falar a igreja e a so
ciedade.
Na ditadura a P.O. era mwito forte com padres belgas dando icentivo e
eu como um car� de igreja me despertei e entrei.
A F.O. deu icentivo aos movimentos, ao surgimento do PT e isso me a
nimou dentro da pespectiva� de f,.

,Com todas as dificuldades na igreja a P • •  e um espaço de organização 
dos trabalhadores. 

Identificação grande com a questão orerária e ai começa a entrar nos 

movimentos. A P.O. é um espaço integração fé e social. Eu não vejo ou 
tro sentido a não ser o social. 

- A história do povo de Deus na bíblia e o espaço de discussão do dia
a- dia do trabalhador e a animação dos trabalhadores de entrarem pa
ra os movimentos é o meu motivu de e�tar na F.O.
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O que nos anima dê estar na luta? 

As dificuldades nas anima ir contra as dificuldades. 

- As vitórias produzem vida.

A conciência de que de mudar a situaçã0 (não consegue sair do movimen 
to). 

,Mesmo com todas as dificuldades dos �ovimentos o que me anima e a ce� 
teza da �udança ( a gente percebe as pequena mudanças) 

Deus esta' conosco·. e' · - d com organizaçao �ue mu amos as coisas. 

,

- Ideal: o rouco que ternos e fruto da luta do povo.
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DIFICULDADES? 

-!- Disposição 

Deslocamento 

Divisão 

- Relação P.O. e Movimento.

- Salário baixo

- Distância e tempo (trabal�o aº local de reunião ou moradia)

- Falta de conci�ncia

Ativismo 

- Afetividade

- Cultura
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2Q ENCONTRO (04/ee/92) 

1 - O que está desanimando as pessoas? 

1.1- SITUAÇÕES. 

P.O. enfraqueceu na Diocese 
�ov. Popular enfraq�eceu 

Sistema político 

Partido li 

- Sindicato li 

- Tudo em crise
- Perda de valores (da pessoa, econômicos, �olÍticos, éticos, família
- Dificuldarles das médios e pequemas em�resas.
Crescimento 

li 

li 

li 

rr 

li 

li 

li 

n 

li 

n 

" 

" 

das 
dos 
de 
de 
de 
de 

ceitas 
. 

, . car1smat1cos 
grupos culturais 
grupos culturais 
cleches 
pagodes 

meninos de rua 
de camelos 
de escursões 

aposentados 
tóxicos 
de favelados 

" ON GS 

Negros 
ligados 

li 

n 

11 passeata dos oprimidos 
11 ocupações 

li 

li 

n 

li 

li 

11 S. Terra 
11 s. Teto (Cf-93)
" Medicina popular 
11 Força Sindical 
11 Ecumenismo 

n II r;ov. ecoillÓgico 

* 

* 

+ 
, . a musica 

* 

* 

+ 

+ 

* 

+ 

* 

+ 

+ 

11 n CEBI ( Tornar as pessoas sujei to, liga fé-vida-trabalh.., 
é uma revolução cultural) 

11 " novas tecnol6gies 
n • desinformação ( Meios de Comunicaç�o Social)
11 " Descrença nas intituiç5es 
2 11 Despreparo de quadros 
11 2 Mulher, menor 

� Altrgicos aos movimentos ou partido 
+ Abandonados ·pelos movimentos



1.1- CAUSAS. 

- Manipulação política
- Assistencialismo dominador
- Reação aos movimentos polÍticioos
- Abandono dos partidos

li " 

" li 

sindicatos 
Pastorais 

11 
" P.O. 

- Fome, desnutrição, saúde mental

-f:=.O metaleira
Sem objetivo de vida

- Falta de ideal-pespctiva-paixão

• 

- Luta pelo poder
Tendências no movimento ( quando visam somente o poder)
- , 

- Nao se para para pensar
-nFalta de Formação
- Imediatismo dos:

Dirigentes 
âssessoria 
Categoria (Também comodismo) 

Projetos imediatos (sem médio e longo prazo) 
Sistema dominante leva ao imediatismo. 

- Vida do trabalhador é désli ado os mov.:

-Dogmatismo impedindo ver o novo nascer.
Max ••..•... bíblia. 

Sindical 
Político 
Igreja 

- Insegurança interior, dentro e fora da gente (ideológica)

- Falta motivações
- Falsas 11seguranças 11 que acabam destruindo as pessoas.

Falta grupos de ttabalho de base onde as pessoas sejam sujeitos.

- Falta cidadania
- üesemprego

Luta política e sindical foram 11economicistas''; os valores eram só
economicos,

-surocracia
-ral t'a _Fepresen tati 'vai.d ade
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1.3- Mundo novo brotando; 

- Pessoas querem ser sujeitos

-Pessoas não aceitam a dominação
- Trabalho de base retomando
- Não participação do povo (GREVE) No:

Povo começa agir com sua cabeça 
, 

- Povo ta perdendo medo

flescoberta da prÓpia pessonalidade
- Mais acesso a informação

1.4� O que fazer? 

Partido 

CUT 
Igreja 

+ MAIS acesso a formação de grupo comm o mesmo ideal
n li a organização. 

Como fica a P.O.? 

Qual o papel da F.O.? 
- P.O. assessoria:

aos movimentos? 

Fermento? 
Evitar toda manipulação = povo ser sujeito 

- fer processo(metodologia) educativo
A P.O. tem que p�oduzir teólogos.

P.O. espaço para organização dos trabalhadores
" li li animação " ll 

li li li formação li li 

" 11 li 
ps trabalhadores contarem seus 

11 n " os trabalhadores aprofundarem 

palavra de Deus. 

sofrimentos. 

sua fé a luz da 
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2- TRABALHO DE BASE.

2.1- Necessidade do ttiabalho de base. 

Alicerce de tudo 
Avaliar a prática com os outros 

- ' ·  Sem base nâo se constro1 nada 

(COMO ALICERCE DA CASA) 
Espaço para os trabalhadores colocarem sua prática, desabafar seus 

sofrimentos. 
Dá corajem para a caminhada 
êixo fundamental 
Elo de ligação com a massa 

Despertar novos valores 

Formação de quadros 
Garante expansão do movimento 

Ajuda revisar a prática e superaE os novos desafios (Brise) 
Se cresce só em grupo 
Organizar 
Trabalhe de base impede a dominação da cúpula. 

A cúpula tem medo do trabalho de base porgee pode derruba-la 

Sem trabalho de base se perpetua a dominaçao. 

Quem não se comunica se trumbica 
nénguém nasce sozinho 
ninguém cresce sozinho 
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2.2- NECESSIDADE DO GRUPO DE BASE DA P.O, 

Espaço para os trabalhadores serem-sujeitos 
Direito dos trabalhadores 

2.3- AVALIAçÃO DO GRUFO 1E BASE DA P. O; 

Região I 1 g. de base 
" II 4 

" 

" 
III / 

li 

IV 1
li 

n 
V 1

n 

" VI 1 
" 

2 VII / 

2.i,i-- Dificuldades nos g. de base da F.O.

Informação precária 
Desinformaçã0 
Conteudo 
Não cle ouve as pessoas 

., . Horar10 
Super lotação de 
falta prioridade 

JJ.Z.- FATORES POSITIVOS: 

Amizade 
Animadores 

Planejamento 

Objetivos 

2 animadores 

7 
" 

/ 

2
li 

2 " 

2 11 

/ 

Assessoria 



2.3,3- JESUS e seu trabalho de ba�e. 

Tipo de trabalho de Jesus: 

Jesus precisa de um grupo� 

Trabalho de Massa 
Trabalho de g. de base (12) 
Trabalho de 3 animadores (Jo.2,1-10) 

Para nascer 
li viver 
" contiguar sua missãv libertadora. 

Par isso Jesus quer ser batizado 
(Mt. 3,13-17) 

Entra no grupo de João Batista. 
Dificuldades de Jesus no seu gru�o de base: 

Muitos grupos com muitas tend�ncias ( Corintiss 11,17-22� 

( 
11 1, 10-16) 

pelo poder- nacionalistas 

3- i'iETODGLCGIA.

3.1- O que é? 

, "' ,, 
,\ Apostoles querem ficar numa boa ( Lc 24,13-35 e Jo 2,1-lÜ/ 

Jesus n�o �inha pro·eto , ronto 

Método - C �ovo retrocede 
O povo liberta 

3.2.- Corro é a metodologia da f .O.? 
Como é a nossa reunião da �.O.? 
f'auta 
Alguns falam 
Avisos 
Se passa da hora 
Atraxa início 
Insegurança 
Rotina 

Cansaço 



3.4- �etodologia de Jesus; 

Lc. 24,13- 35 

1- Aproximar - Física • 
Li©a com os problemas das pesseas 

2- Fergunta

Ex: Médico 
Conversa: 

3- escuta: Os dois
4- Tem compaixão
5- '20 se identifica

Pergunta 
escuta 
examina: a fundo raiz. 
Objetivo: Cura 

"d. 
i eme 10= 

6- Deç:,ois de escutar os dois ele ajuda a su 1erer a crise
" ' 

f r ·'' 7- Usa a historia b1blica: pro etas- �01ses.
0.. corações embrasados
9- Superação crise

10- Comer junto no bar
11- Abrem os olhos concientes

Metodologia de Jesus: 
TOdas as parabolas 
Jesus não 'á respostas 

obriga as pessoas a pensarem atraves dos fatos " 

lt valoriaa as �essoas. 

Lc. 8,19-21 

11,27-28 
r· e. 2, 23-27

Lc.23,2,5,14 

t.23,1-3

lc. 7,18-30 
6,46-49 

Mt.10 
ExÔdo 3,7-12 Mani-festo 

Me 9,38-41 

Mt. 25,31-36 

Me. 4,1-20 
Mt. 10 
r-it. 23

Isaías 65 
ExÔdo 1, 15-22 

2, 01-10 



3. 6- METODOLOGIA PARA UM PROCESSO REVOLUCI Ol-ARI O •

• 

1- VER a aflição do povo

2- Ouviu os clamores per causa de seus opressores

3- Descer

4- Projeto terra de leite e mel

5- Missão Moisés

6- Quem sou eu

7- Eu estou contigo



® 
4- Espiritualidade de Jesus.

O que leva Jesus a ter força �ara superar as crises?
Metodologia libertadora - pessoa sujeito

Discípulos de Emaús (Lc. 24, 13-35)

Revela-se as pessoas mais marginalizadas e oprimidas. Lc. 4, 18-

20. 

Projeto Claro - Lc. 4, 18 - 20. 

5- BÍblia.

5.:1- e ri se na b r b 1 i a : 

Jo.10,10 
Mt.11, 25 

A'vida é um processo de lutas, vida e morte. 
A vida é um eterno conflito com os outros e consigo mesmo. 

5 . .».- .lÚblia. 
História do povo de Deus. 

" dos conflitos do povo X poder. 
" do povo explorado que luta pela libertaç�o. 

6.3- Ht,stÓria dos trabalhadores 
, 

- 15 bilhões A.C. começou a materia

5 
li A. e. " n terra. 

4
n A. e. " " a vida na terra. 

70 milhões A. e.
" li vida dos mamiferos 

12 
" A. e. 111 " era "homideo':-

3
u A. e. n " 

o homem.
e 

�.,,_.. Modos de produção 
f.�1-Modo de produção comunismo primitivo. 

li " " tribal 

O trabalho é comum, 
e o sofrimento tamb�m. Messe 
penas diferença entre sexo e 

os bens são 
.. 

comuns a todos e a festa 
periodo não tem exploração. Existe a 
idade. 

5.�iJ1odo de produação Asiático. 

+ lO.ôôO A. C. começa o excedente.
Começa a exploração.

- Rouba-se através do imposto com produtos.

5H&-Modo de produção Escravagista ( 500 A. e. a 500 o. e.)

O povo trabalhador não consegue se reencontrar. 

Não tem um projeto. 



5.�.�- História bíblica.

Em 3.000 A. C. havia duas potências naquela éí,oca: Mesopo-
tânia e Egito. • 

o povo era explorado e não conseguia enfrentar a exploraçro
e por isso vai para outra terra. 

Em 1.400 A. C. ExÍlio dos trabalhadores. 
Exodo do égito. 
Trabalhadores entregue aos Reis • 

.. Faziam parte dos exercites dos Reis. 

Assaltavam. 
Vítimas passivas da exploração. 

Em 1.220 A. e. Descoberta do ferro. 
Preocupação dos impérios Mesopotâmia X EgÍpi 

o em trabalhar o feEro.
Produz mais. 
Vence fácil e ganha a guerra. 
Relativa paz ( nova conjuntura) 
Êxodo. 

OBS: r sempre um rupo iniciado por mulher� 
Em 1.036 A. C. Monarquia Reia. 

A situação é de aumentar o poder e a força. 
Quem começa a briga contra os Reis sãe os 

profetas. 
Em 930 A. e. Existe 2 Reinos: Norte e Sul. 
Em 721 A. C. 

Ílio para NÍnive. 
Em 597 - 587 

para a abilÔnia. 

A Assíria destrói o reino do norte, é o ex 

A Assíria destrói o reino do sul, exílio 

08S: H& do�s profetas que vivem e escrevem 
no exílio: Ezequiel e Isaías. 

Em St38 A. C. 

Isaías 1.-39 Antes. 
40.�55 exílio,

Jeremias - Lamentações • 
.. Presença de Deus nos s1mbolos: Arca 

Terra 
Templo 
Pobles ( emp.2_ 

blecidos) 
Volta do Egito - Péssia derrota babilônia. 



Tentativa: 

1- Reconstruir o temp�o ( Profeta Ageu - Zacarias)
2- Esdras - Lei - Ritos - Casamentos emtre raças.
3- Neemias- Ricos repartir com os pobres.
4- Rute - Deus está nos marginalizadas.
5- 166 a 164 - Revolução dos Macabeus.
6- Jesus - Várias tendências.
7- Paulo
8- A'pocalipee.

6- O papel do liberado da P.O.

Animar a codd. diocesana
11 as regiões

Criar coord. regional onde não tem.
Animar uma pequena eqqipe de formaç;o.
Procurar apoio da assessoria local.
Tentar envolver pad�es simpatizantes.
Tentar envolver as outras pastorais sociais.

7- Espiritualidade da P.O.

�-l-Direito dos trabalhadores reunirem-se. 
li , necessidade e dever dos trabalhadores discutirem seus 

poblemas e acharem as soluções e serem sujeitos. 
1-3-Direito dos trabalhadores cristãos para refletirem suas vidas
à luz da fé.
��Necessidade para enfeentar as lutas organizadas dos trabalha
dores.
�-�Preparar para enfrentar os novos desafios do mundo do trabalho
(nOV§S tecnologias)

,·:H-A P.O. e exigida pelos documentos da igreja:
Doe. 40 Trabalho e Missão. 
Doe. 45 - Diretrizes da ação pastoral e igreja. 
Encíclica- Trabalho humano. 

1--f.A P .o. é exigida pela história bÍblica 
, 

J9 A P .o. e 
li n " da igreja 

, 

':l.l•-A P. O. e
li " do mov. Operário. 

1·11-o trabalho é a ch�ve da bÍbl ia. 
-;,1.2Qs pobres são resul tadc. da violência do trabalho. 



© �.i�-A P.o. é necessária para criar mais autonomia pes leigos.

�h-Os grupos de P.O. ajudam a igreja a ser mais libertadora.

�-15"-Ajuda a ter um� Teologia da libertação mais eficaz.

i- Fundamento bíblico.

Ex. 

Ex. 

Ex. 

Ex. 

OBS: 

1-3

1 

2 

3 

o 

A 

Luta dos trabalhadores contra a exploração. 

Projeto dos ex�loradores. 

PedagoJia libertadora 
Projeto 

Êxodo contém o modo de produçãu 

12 revolução é feita pelas �arteiras. 

Ex. 1. 15-22 

2. 61-10

Lc. 4. 18-20 Boa nova. 

Jo. 10.11.ô Vida 

Lc. 1.46-56 Canto referenciando a Maria 

r.t. 11.25 Revelação aos pequenas 
01S: Todas as parabolas • 

• 

�---------- -------------------



MOV. ECLESIAL 

PJ 
Eucaristia 
BATISMO 
Crisma 
Catequese 
Cursilho 
Liturgia 
Doenças 
Favelados 
Casais 
Saúde 
CFT 

CBS 
Pescadores 
C. Biblico
L. de Maria
Clero
(Bispo)
Apostolado
Freiras

4- RELAçAO P.O. e MOVIMEI.TO.

MOV. POPULAR MOV. SI�DICAL 

M. BAirro Sindicato 
Negros CUT 
M. S. COM. de Fáb. 
Central M.F. Greves 
meninos de R. Tend;ncias 
M. cultural Força Sindic. 
M. Moradia
i-,. Hansenia.
M. S. Terra
Multirões
camelos

uta F / Direçõe 

• 

MOV. FOL. PARTroiRro 

Pt 

PDT 
Tendências 
Cut-p-:-base 
Articulãç: ão 
F. Socialista
Filiados

' , 11.ucleos 
Diretório 

Luta P/ direções 



P.O

Ligar 

fé-Pol. 

Fé-TRab. 
Fé-Social 

Fé- Vida 

Rais dos 

poblem. 

sociais 

Causa: 

MOV. ECLESIAL 

Evangelização 

de todos 

patrões 

rico 
pobre 

espiritual 

abstrata 

expl. dos 

Trabalhadores 

1 

I 

1 

OBJETIVOS 

MOV; POF ULAR 

r1elhorar as 

condições de 

vida 
Relação mora 

dores e pref. 

• 

MOV. SINO. MOV. fOL. Part. 

f· elhor as 

condições 

de trab. 

Politizar 

Despertar a 
\., • A • 

conc1enc1a

de classe

ajudar os

trabalhado

res a diri 
gir a socie-

dade. 

TOmada ou defesa 

do poder 
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CURSO DE FORMAÇ�O - PASTORAL OPERlRIA DIOCESANA 

C/ Luciano - Assessor Nacional 

Este curso se deu no período da tarde� noite a partir de temas 

necessitados pelos participàntes. 

lº Encontro (03/08/92)

Inic�mos o encontro .respor:idendo a três perguntas feitas por Luci

ano: 
. 

\ 

,.. :1
Foi que estamos na P.O;? 
O que nos anima a estar na luta? 
Dificuldades? 

Sequência do curso: 

1- O que está desanimando as pessoas.
1. 1- Causa
1.2- História

1.3- Fistas 
1.4- O que fazer. 

2- Trabalho de base.
2.1- Necessidade do trab. de base. 
2.2- Neces3idade do grupo de base. 
2.3T Avaliaç�o do gru�o de base da PoO. 
2.3.1- Dificuldades ocs grupos de base da P.O. 

2.3.2- Fatores positivos. 
2 o 3.3- Jesus e seu trabalho de base. 

- Tipo de trabalho de Jesus.
- Jesus precisa de grupo.

Dificuldades de Jesus no seu grupo de üase.

3- Metodolooia.
3.1- o que e? 
3o2- Como 

, 

metodologia da F • O.? e a 
3o3- Como 

, 

rêunião da F·oO.? e a nos:;a 

3.4- Como 
, 

metodologia de Jesus? e a 

3.5- Observações. 
3.6- Metodologia para um processo revolucion�rio • 

. ::: .'· -·· 



@ 
4- Espiritualidade de .iesus.

5- BÍblia.

5.1-
5.2-
5.3-
5.4-

5.5-

Crise na bÍblia. 
BÍblia. 
P.iistória dos trabalhadores. 
Modos de produção. 

Modo de produção com1mismo primitivo. 
- Modo de produção Asiático.
- Modo de :vrodução Escravu.gista.
História biblica.

6- Q_Q_apel do liberado da P ,o·.

7- Espiritualidade da P90,

8- Fundamento bÍblico.

9- Relação P,O, e movimento.



lº ENCONTRO (OJ/08/92)

Por que estamos na P.O.? 

- A partir do mo�ento que estamos na luta e na igreja j� somos F.O.

- Ser Conciente é a r2�ão de ampliar sua l�ta.

- Estou na F.O. porque tenho ideal de luta (eu e comunidad,,d e acre

dito na vitória.

Sente as dificuldades que o trabalhador tem e vendo o evangelho o ex. 

de Jesus a gente se lança pr� melhorar a situação dentro de uma visão 
cristã. 

- Estou na P.O. p�rque me identifico com a luta dos trabalhadores. J�
era de igreja e a P.O. tinha alguma coisa para falar a ioreja e a so
ciedade.
Na ditadura a P.O. era mwito forte com padres belgas dando icentivo e
eu como um carij de igreja me despertei e entrei.
A F.O. deu icentivo aos movimentos, ao surgimento do PT e isso me a
nimou dentro da pespectiva,., de fé.

- Com todas as dificuldades na igreja a P.O. é um espaço de organizaç5o
dos trabalhadores.

Identificação grande com a questão oper�ria e ai começa a entrar nos 

movimentos. A P.O. é um espaço integração f� e social. Eu não vejo ou 
tro sentido a nao ser o social. 

- A história do povo de Deus na bÍblia e o espaço de discussão do dia
a- dia do trRbalhador e a animação dos trabalhadores de entrarem pa
ra os movimentos é o meu motivo de es.tar na �-.oº
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O que nos anima d§ estar na luta? 

As dificuldades nas anima ir contra ss dificuldades. 

- As vit6rins produzem vida.

A conci�ncia de que de mudar a situaç�0 (n5o consegue sair do movirnen 
to). 

,

Mesmo com todas as dificuldades dos movimentos o �ue me anima e a ce� 
teza da n,udança ( a gente µ�rcebe as µequena mudanças) 

- Ueus est6 conosco:� com organizaç�o que mudamos as coisas.

- Ideal: o r.ouco que ternos
,

e fruto da luta do povo. 

�. 



DIFICULDADES? 

+ Disposição

- Deslocamento

- Divisão

- Relaç5o P.O. e Movimento.

- Salário baixo

- Distância e tempo (trabal90 3o local de reunião ou moradia)

- Falta de conciência

Ativismo 

- Afetividade

- Cultura

�, 



2Q ENCONTRO (04/õe/92) 

1 - O que est� desanimando as pessoas? 

1.1- SITUACÕf-:S. 

P.O. enfraqueceu na Diocese 
Mov. Popular enfraq�eceu 

Sistema pol{tico 

Partido 11 

Sindicato 
Tudo em crise 

" 

Perda de valores (da pessoa, econBmicos, µolfticos, �ticos, família
- Dificuldarles das m6dios e pequemas empresas.
Crescimento das ceitas -1(-

li 

li 

li 

" 

li 

" 

li 

li 

li 

li 

li 

li 

li 

li 

li 

" 

" 

li 

li 

u 

li 

li 

li 

li 

li 

. , . dos car1smat1cos * 

de grupos culturais Ne�ros + 
, . 

de grupos culturais ligados a musica 

de cleches 
de pagodes 
meninos de rua 
de camelos 

-

de escursoes 
aposentados 

, . tox1cos 
de favelados 

11 ON GS 
1
1 passeata dos oprimidos 
" ocupações 
11 S. Terra
11 s. Teto (Cf-93)
11 Medicina popular
11 Força Sindical
11 Ecumenismo
11 r·;ov. ecowÓgico

* 

* 

+ 
+ 
* 

+ 

* 

+ 

+ 

li CEBI ( Tornar as pessoas sujei to, liga f é-vida-trabalhJ

� uma revoluç�o cultural) 
" novas tecnolÓgiss 
� desinformaç�o ( Meios de Comunicaç�o Social)
" Descrença nas inti tuiçõe:.:; 
" Despreparo de quadros 
2 Mulher, menor 

*· Al6rgicos aos movim;�tos ou partido
+ Abandonados ·pelos movimentos



1. 1- CAUS,'\S.

- Manipulaç�o pol{tica

- Assistencialismo dominador
- Reação aos movimentos polfticioos
- Abandono dos partidos

" 
11 sindicatos 

" li F as torais 
" " P.O. 

- Fome, desnutrição, saúde mental

-F.0 metaleira

Sem objetivo de vida
- Falta de ideal-pespctiva-paixão
- Luta pelo poder

Tend�ncias no movimento ( quando visam somente o poder)
- , 

- Nao se para para pensar
-nFalta de Formação
- Imediatismo dos:

Dirigentes 
lissessoria 
Categoria (Tamb�m comodismo) 

Projetos imediatos (sem m�dio e longo prazo) 
Sistema dominante leva ao imediatismo. 

- Vida do trabalhador� désligado dos mov.:

-Dogmatismo impedindo ver o novo nascer.

Max ••...... bíblia. 

Sindical 

Político 
Igreja 
. . . . . . .

- Insegurança interior, dentro e fora da gente (ideol6gica)

- Falta motivaç6es
- Falsas 11seguranças 11 que acabam destruindo as pessoas.

Falta grupos de thabalho de base onde as pessoas sejam sujeitos.
- Falta cidadania

- Uesemprego
Luta política e sindical foram"economici:�tas"; os valores eram s6

economicos.
-eurocracia
-F·a1 t·a repres_çntativâl9ade



© 

1.3- Mundo novo brotando; 

- Pessoas querem ser sujeitos
-Pessoas não aceitam a dominaç�o

- Trabalho de base retomando
- N�o participaç�o do povo (GREVE) No:

Povo começa agir com sua cabeça 

- Favo tá perdendo medo

Descoberta da prÓpia pessonalidade

- Mais acesso a informaç�o

1.40 O que fazer? 

Partido 

CUT 

Igreja 

+ MAIS acesso a formação de grupo comm o mesmo ideal
li li a organização. 

Como fica a P.O.? 

Qual o papel da P.O.? 
P.O. assessoria: 

aos movimentos? 
Fermento? 

Evitar toda manipulaç�o = povo ser sujeito 
- Ier processo(metodologia) educativo
- A P.O. tem que produzir teólogos.

P.O. espaço para organização dos trabalhadores
li li li animação lt li 

li li li formação li li 

li li li psctrabalhadores contarem seus 
li " li os trabalhadores aprofundarem 

palavra de Deus. 

ó\., 

sofrimentos. 

sua fé a luz da 



2- TRABALHO DE BASE.

2.1- Necessidade do ttabalho de base. 

Alicerce de tudo 
Avaliar a pr�tica com os outros 
Sem base não se constrói nada 

(COMO ALICERCE DA CASA) 

Espaço para os trabalhadores colocarem sua pr�tica, desabafar seus 

sofrimentos • 
. , 

Da corajem para a caminhada 
êixo fundamental 
Elo de ligação com a massa 

Despertar novos valores 

Formação de quadros 
Garante expans�o do movimento 
Ajuda revisar a pr�tica e superaE os novos desafios (Crise) 
Se cresce s6 em grupo 
Organizar 
Trabalhe de base impede a dominaç�o da c�pula. 
A c�pula tem medo do trabalho de base porqae pode derrubr-�a 

Sem trabalf10 de base se perpetua a dominaçao. 

Quem não se comunica se trumbica 
n�nguém nasce sozinho 
ninguém cresce sozinho 



(@) 
2.2- NECESSIDADE DO GRUPO DE BASE DA P.O, 

Espaço para os trabalhadores serem-sujeitos 
Direito dos trabalhadores 

2.3- A\/ ALI/\ÇAO DO GRlJF O r-:iE BASE DA P.O;

Região I 1 g. de base 
" 

II 4 
li 

li 
III / 

li IV l 
li 

li V 1
li 

li VI 1
11 

2 VII / 

, � • l,.l- D i f i eu 1 d a d e s nos g • d e b a se d a F • O • 

Informação prec5ria 
Desinf ormaçã,) 
Conteudo 
Não cle ouve as pessoas 

., . Horar10
Super lotação de tarefas 
falta prioridade 

J.J,i- FATORES POSITIVOS:

Amizade 
/\nimadores 

Planejamento 

Objetivos 

2 animadores 

7 li 

/ 
2 li 

2
li 

2 n 

/ 

Assessoria 

e -



2.3,3- JESUS e seu trabalho de base. 

Tipo de trabalho de Jesus: 
Trabalho de Massa 

Trabalho de g. de base (12) 

Trabalho de 3 animadores (Jo.2,1-10) 

Jesus precisa de um grupo� 

Para nascer 
li viver 
li conti�uar sua missão libertadora. 

Por isso Jesus quer ser batizado 

(Mt. 3,13-17) 

Entra no grupo do João Datista. 
Dificuldades de Jesus no seu gruµo do base: 

Muitos grupos com muitas tend�ncias ( Corintias 11,17-22) 

( 
11 1, 10-16) 

pelo poder- nacionalistas 
, {,' ,, 

,\ Apostolas querem ficar numa boa ( Lc 24,13-35 e Jo 2,1-1� 

,

3.1- O que e? 

Jesus n ;',o i.in ha r,ro j e to r.:.r.on t j 

M�todo - O povo retrocede 

O povo liberta 

3.2.- Como é a metodologia dar.o.? 
Corno é a nossa reunião da r- • O.? 

f auta 

füouns falam 

êvisos 
Se passa da hora 
li 

• , • ,-,traxa 1rnc10
Insegurança
notina

Cansaço



3.4- MetodologiA de Jesus; 

L c • 2 l� , 13- 3 5 

1- Aproximar - F{sica
Li©a com os problemas das pessoas 

2- Fergunta

Ex: Médico 
Conversa: 

3- escuta: Os dois
4- Tem cornoaixão

1 

5- ��o se identifica

Fergunta 
escuta 
examina: a fundo raiz. 
Objetivo: Cura 
:{eméd ioc.:: 

6- Depois de escutar os dois ele ajuda a superar a crise

7- !_Isa a história b{blica; r.1rofetas- f'',oisés.
íl� coraç5es embrasados
9- Sunerar�o crjse

r 
-

j 
-

10- Comer junto no bar
11- Abrem os olhos concientes

Metodologia 0e Jesus: 

TOdas as parabolas 
.... 1, Jesus nao '.ia respostas 

li 

11 

obriga as pessoas a pensarem atravis dos fatos 

valoriaa as pessoas. 

Lc. 8,19-21

11,27-2e 

f···, c • 2 , 2 3-2 7 
Lc.23,2,5,J.L� 

r··,t.23, 1-39 
lc. 7,18-30 

6, 46-1+9 

Mt.10 

ExÔdo 3, 7-12 flarüfesto 

hc 9,38-41 

Mt. 25,31-36 
Me. 4,1-20 
ht. 10 
/'it. 23 
Isaías 65 

. ExÔdo 1, 15-22
2, 01-10 



3.6- �-·�TOD"'L0r'JII rAº'' l1"'1 r:,r:-ioc.:-c-c:-o 1·,r:-vc··,1 L 1 c�c·u,YDIO f j t ., { l..J �.J . f"\ 
. 

1 \ í""\ .• 1 f \ 1 !_...) • � \ l_ I ••• 1 l �' I ·. ;_\ 1 \. • 

1- VER a afliç�o do povo

2- Ouviu os clamores p0r causa de seus opressores

3- Descer

4- Projeto terra de leite e mel

5- Miss�o Mois�s

6- Quem sou eu

7- Eu estou contigo

,.' 



4- Espiritualidade de Jesus.

O que leva Jesus a ter foEça para superar as crises? 
Metodologia libertadora - pessoa sujeito 

Discípulos de Ema�s (Lc. 24, 13-35)

Revela-se as pessoas mais marginalizadas e oprimidas. Lc. 4,1� 
20. 

Projeto Claro - Lc. 4, 18 - 20. 

5- Biblia.

5.1- Cr:i se na bÍblia: 

Jo.10,10 
Mt,11, 25 

Av�ida � um processo de lutas, vida e morte. 
A vida é um eterno conflito com os outros e consigo mesmo. 

5.�- lliblia.
História do povo de Deus. 

" dos conflitos do povo X poder. 
" do povo explorado que luta pela libertaç�o. 

5.J- l·ltistÓria dos trabalhadores

1 e, 

- 15 bilhões

5 
li 

4
ti 

70 milhões 

- 12

3

li 

li 

A.C.

Ao e. 

A. e.

A. e.

A. e.

A. e.

��,Modos de produç�o 

começou 
" 

li 

li 

!l: 

li 

a 

li 

li 

li 

li 

li 

matcria 

terra. 

a vida na terra. 

vida dos mam:iferos 

era 11 horr.Í deo 11 

o homem.

�.)'1-Modo de produção comunismo primitivo. 
li li li tribal 

O trabalho é comum, os bens são comuns 1 todos e a festa 

e o sofrimento tamb�m. Messe período não tem exploração. Existe Q 

penas diferença entre sexo e idade. 

5.1,2,J"1odo de produação Asiático. 

+ 10,ôôO A. C. começa o excedente.
- Começa a exploração.
- Rouba-se atrav&s do imposto com produtos.

5H.3-Modo de produção Escravagista ( 500 1\. C. a 500 Dº C.) 

O povo trabalhador n�o consegue se reencontrar. 

Não tem um projeto. 



5.?.:� História bíblica. 

Em 3.000 A. C. havia duas potências naquela éioca: Mesopo
tânia e Egito. 

O povo era explorado e não conseguia enfrentar a exploraçã::i 
e por isso vai para outra terra. 

Em 1.400 A. C. ExÍlio dos trabalhadores. 

Exodo do §gito. 
Trabalhadores en tregue aos Reis . 

Faziam parte dos exercÍtos dos Reis. 

A'ssaltavam. 
Vítimas passivas da exploração. 

Em 1.220 A. e. Descoberta do ferro. 
Preocupação dos impérios Mesopotâmia X EgÍpi 

o em trabalhar o feEro.
Produz mais. 
Vence f�cil e ganha a guerra. 
Relativa paz ( nova conjuntura) 

Êxodo. 

OBS: ( sempre um grupo iniciado por mulher� 
Em 1.036 A. C. Monarquia Reis. 

A situação� de aumentar o µoder e a força. 
Quem começa a briga contra os Reis sie os 

profetas. 
Em 930 A. e. Existe 2 Reinos: Norte e Sul. 
Em 721 A. C. A �ssÍria destr6i o reino do norte, é o ex 

Ílio para NÍnive. 
Em 597 - 587 A Assfria destr6i o reino do sul, exílio 

para a Babil6nia. 
08S.: H� do�s profetas que vivem e escrevem 

no exílio: Ezequiel e Isaías. 

Em 5ge A. C. 

Isaías 1.-39 Antes. 
40.�55 exílio.

Jeremias - Lamentaçoes. 
t Presença de Deus nos s1mbolos: Arca 

Terra 
Templo 

f·obles ( ernpo 

blecidos) 

V o 1 ta d o E g i to - 1· és s i a d erro ta b a b i 1 Ô n i a º 



Tentativa; 

1- Reconstruir o templo ( Frofeta Ageu - Zacarias )

2- Esdras - Lei - Ritos - Casamentos emtre raças.
3- Neemias- Ricos repartir com os pobres.
4- Rute - Deus está nos marginalizados.
5- 166 a 164 - Revolução dos Macabeus.
6- Jesus - Várias tendênciqs.
7- Paulo
8- l\pocal i pee.

6- O papel do liberado dar.o.

Animar a codd. diocesana
11 as regiões

Criar coord. regional onde não tem.
Animar uma pequena eqqipe de formação.
rrocurar apoio da assessoria local.
Tentar envolver pad�es simpatizantes.
Tentar envolver as outras pastorais sociais.

7- Espiritualirlarle da F.O.

�-l-Direito dos trabalhadores reunirem-se. 
, necessidade e dever dos trabalhadores discutirem seus 

poblemas e acharem as soluç5es e serem sujeitos. 
1,3-Direito dos trabalhadores crist�os para refletirem suas vidas 

à luz da fé. 
��Necessidade para enfeentar as lutas organizadas dos trabalha-

dores. 
+·1-F reparar para 0.nfrentar os n,Nos desafios do mundo do trabalho

(nov�s tecnologias)
1-�A P.O. � exigida pelos documentos da igreja:

Doe. 40 - Trabalho e i',issão. 
Doe. 45 - Diretrizes da ação pastoral e igreja. 

Encíclica- Trabalho humano. 
�•A P.O. � exigida µela hist6ria bÍblica 
'l-9 A r • o. 

, 
li 

e 

:/./i.Í\ r·. o. 
,
e :, 

1-if-O trabalho 
, 
e a
.... 

11lÜS pobres sao 

li 

li 

ch�ve da

resultado 

" da 
11 do 

biblia. 

igreja 
mov. 

.. , 
. Cperar10. 

da violência do trabalho . 

., 



·:i-.:B- ,
ü
. F.O. é neces::;ária para criar mais autonorilia pes lei,::ios.

�h-Os grupos der.o. ajudam a igreja a ser mais libertadora.

1-�·Ajuda a ter um� Teologia da libertaç5o mais eficaz.

9- Fundarnen to bÍbl i co.

Ex. 1-3 Luta dos trabalhadores contra a exploração. 

Ex. l 

2 

Projeto dos ex�loradores. 

PedagoJia libertadora 

Projeto 
Ã ; "" 

OGS: O txodo contem o modo de �roduçao 

/\]º- l ":' ' t · 1 t ·  t __ revo_uçao e e1ta µe as par eiras. 

E:>,. 1. 15-22 
2. ôl-10

Lc. 4. 18-20 Soa nova. 
Jo. 10. ll.ô Vida 
Lc. 1.46-56 Canto referenciando a Maria 

n t. 11. 2 5 f�eve lação aos pequenos 

Of�S: Todas as para bolas. 

.i 
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MOV. ECLESIAL 

PJ 

Eucaristia 

8ATISMO 

Crisma 

Catequese 

Cursilho 

Liturgia 

Doenças 

Favelados 

Casais 

Saúde 

CPT 

CBS 

Pescadores 
c. Biblico

L. de Maria

Clero

(Dispo)
Apostolado

f�reiras

L�- !{E u,.çAO P. O. e f·10VT. ME:. TO. 

MOV. PC:F'ULM� /•'10V. SH:DTCAL_ MOV. FOL. í-/\iHIDÁiUO 

M. ílAirro Sindicato Pl 
Negros CUT PDT 

M. S. COM. de F�b. Tend�ncias 

Central M.F. Greves Cut-p�base 

meninos de R. Tendencias Articul�ç�o 

M. cultural Força Sindic. IF. Socialista 

M • f 11 o r a cJ i a

i·,. Hansenia.

Vi. S. Terra

MultirÕes

camelos

Filiados 

li', l 1:uc eos

Diretório 

uta r: / Dire::;:Õc• Luta P / direções 

·,,

J 



P.O

Li§ar 
fé-Pol. 

Fé·-TRab. 
Fé-Social 

Fé- Vida 

Raiíi dos 

poblem. 

sociais 

Causa: 

MOV. ECLESIAL 

Evangelização 

de todos 

patrões 
rico 
pobre 

espiritual 

abstrata 

expl. dos 

Trabalhadores 

1 

OBJETIVOS 

MOV; F'OPULAF � 

f·1elhorar as 
condições de 

vida 

hOV. SHJD. 1"'10V. f'OL. Fart. 

f·ielhor as Tümada ou defesa 
condições do poder 
de trab. 

Relaç�o mora Politizar 

dores e pref. Despertar a 
V . A • conc1enc1a 

de classe 

ajudar os 

trabalhado

res a diri 
gir a socie-

dade. 

,1 
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CURSO para COORDENADORES de GRUPOS de BASE 

Objetivos: 1- Dar um novo impulso a PO de Nova Iguaçu para que possa 
prestar vm maior serviço às CEBs, à Igreja e à Classe 
Operária. 

2-.Des�nvolver e fortal0cer os grupos de base que já e -
xistem � fazer nascer novos Grupos de Base da PO na 
Diocese .. 

3- Criar um grupo unido de companheiros que vão assumir
juntos e com outros o futuro da PO da Diocese.

. 1 

4- Capacitar companheiros, trabalhadores cristãos para
participar como animadores de Grupos de Base da PÓ\ dá
Diocese.

Critérioi de participação: 

Importância deste curso ; ter consciência disso. 

Já ter um compromisso na sua Comunidade, e talvez já 
no Bairro e/ou no Sindicato. 

QUerer participar da PO 
Se comprometer a trabalhar no futuro, durante pelo me
nos 2 anos, com a PO, para implantá-la e fortalecê-la 
na Diocese. 

No,seu compromisso na Comunidade, ter a PO como priorid� 
de •. Falar disso com a coordenação ou o Conselho da sua 
Comunidadew 
Se comprometer a participar, com prioridade 
7 (sete) fins de semana de,formação� Chegar 
começo e ficar até o final. 

absoluta dos; 
na hora do 

Se comprometer a fazer todos os esforços para levar adi
ante 1 (um) grupo de Base da PO na sua comunidade ou na 
sua Paróquia. 

Destinatários: 

Uns 15, 20 ou 25 companheiros (asJ trabalhadores (as) de 
7 a 8 Par6quias ( 2 ou 3 paróquias), que respondam aos critérios aci 
ma, onde pensamos que receberão o apóio da,comunidade, da par6quia e 
do padre ou da irmã que atendem a paróquia. 

O número é limitado porque os critérios de participação 
são exigentes e para que os membros cheguem a se conhecerem melhor,a 
fazer uma equipe unida que possa levantar a PO na Diocese. 



Organização: 

A coordenação geral do curso fica sob responsabilidade de uma p� 

quena equipe composta: Zé Miguel, Antonio Luiz, Janice, Irmã To

ninha, Pe. Bernardo. 

- Serão 7 fins de semana (uma vez por m�s )_ de abril até outubro de

l989 ,. na Centro de Formação de lVIoquetá.

Das l6 horas de sábado até o almoço incluido de domiugo, com tr§

balho, celebração ou confraternização sábado à noite. Dorme-se

obrigat6riamente no Ceutro de Formação para recomeçar os estudos

cedo, domingo de manhã.

- Assessores, animadores ou professores serão todos da PO ou liga

dos à PO, vindo do Estado do Rio, São Paulo ou de mais longe.

Os subsídios serão entregues cada,fim de semana para que os par-

ticipantes possam estudar em casa. • •.\ .•. , 

- Quem participar de todo o curso receberá um diploma da PUC do
Rio indicando o número de horas de formação do curso.

O curso tam · :financiamento próprio. que será apresentado cada···· "fim

de semana: gastos de secretariado, de subsídios, de assessoria ,

de alojamento, de passagens, etc.

Datas: a IM-

lJ l4 de maio 

l7 l8 de junho 

22 --·23 do._ julho 

l9 20 de agosto 

l6 - 17 de setembro 

14 .;_:l5 de outubro 

Conteúdo: 

1- O trabalho na base

na Comunidade 

no Bairro 

na Fábrica 

O que é 

Para g_ue 

Como se faz· 



----

11 

O Grupo de Base na PO 

2- Como funciona a Sociedade?

Para que? 

Como fazer? 

como animar uma reunião? 

Nível político, econômico, social 1 cultural, ideol3-
gico 

3- Análise de Conjuntura

política, econOmica, social 

Como se faz 

4- O que é PO?

PO e Igreja, e as outras pastorais 

PO e Movimento Popular e Sindical 

Partidos políticos 

5- Movimento sindical no Brasil

ONtem e hoje 

6- Jesus e a vidn do trabalhador hoje

7- A Igreja no Mundo do trabalho



1 

,. 

/ 
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Fol-HA 

EDUARDO BELO 
.. �'Jf· �d·��,.,_.,, ajudaria a atrair para os sindicatos 

,,. 
DaReportagemlocaJ fl:T.'ªM,' · MC: ·· a parcela que hoje constitui O ·-�.,,, "�-,, ., . .,.,!:..��'- .. ,-: mercado de trabalho infonnal, 

e A Central Única dos Trabalha-
f
,_.,,., . .,,_,_._.9� '- .. .A;.,i.·.::v:�·,.� .... � '� "sem o que o sindicalismo perde-

Jêiores (CUT) acaba de acrescentar • Sindicatos filiados · l ií ria sua representatividade'', diz. 
mais um feito a seu currículo:· � '-944 · 1 · f Para a CUT, o neoliberalismo é 

,.fompletou dez anos no dia 28 . j • �e ·. • 1 • ".· totalmente inviável. "Isso faz o 

_ -;-19.ngevidade jamais alcançada J 17 milhões '• · ... ·:, à'.( Medeiros e a Força Sindical", diz 
· por uma central sindical brasileira ·. :1· ·.·. �

F
i-abmil!�

_
-. a

.
d�

_ 
... r�

s ·fil··.
iado

.
s J.if Antunes. Se abraçar a social�de-

independente. O' 'ciclo de uma .. '""'" � mocracia.a central corre o risco de 
· dtcada se fecha sob a crise que unci�os .. · . . 1

• �
_
-
_
j repetir um erro já cometido, há dez 

'persegue o· sindicalismo mundial 250 • '. ·' ·' · .. _. · ,( · N: anos, . pelos sindicatos europeus, 
desde os anos 80. A CUT vive o • Orçamen�· (93) · ; . .:,;-i • g_ue apostaram no conceito de 

_·çj!e1:1a de aderir à social-d�mo- ·ust 11 milhões;·:_:· : · .sindicalismQ participativo (desen-
. Cf�Cta ?U. retomar seu .l'�sado �� ·. _. . • ·Receitl(92) ,_

. ·.t _;-: . : ; :_·. �1:�3��0 ec .. la �o
.
y�� e ..

,�o_mbattv1�a�e �. defesa m��-. · '. ,; US$S,Timilhões '.,·:;··.·: · µ...__.cu.u. · ,,�. �;ia-,\f .. 
,&_�nte �o stnd\calts�o d� base. · : · .: -� Arrecadação (9J) (at� jul.)'

', � _Segundo Antunes,1empresas.. que 
�

V Assim pensa �car�o Antunes, � US$ l.2 �ilhões ." procuram avanços� qualitativos 
·professor de soc10Iog1a do traba- • � • 5 . "t · • ai (9l) , tentam atrair �os funcionários eara
:ruo na Universidade de Campinas uperava �peracaon . a participação, � que desmobiliza 
·.{l.Jii1camp). Autor de livros com9 · ,ÚS$ �Umil · ·! o operariado. E ci,ta um exemplo: ·
·,. !.'O que é Sindicalismo'' (Brasi- � Receitaex_t� <9?>. ,:., a Fíat dó Brasil adotou .há., três 
'.-liense) e "A Rebeldia, do Traba- ·· ) US$ l.3-fmilhão ,'. ·.,. · J anos um.programa de qualidade. '.
: lho" (Editora da· Unic'amp), An-. ·M-:.J.� ,.tM#,' ·;:m ,· ,,, ... -�· .. No período, o Sindicato dos �eta,�
' tunes: estuda o movimento sindical . . .. · • . '� . ·. , lúrgicos de Betim pt..rdeu 3 iOOO· 
; brasileiro há 16 anos • ..- . 1·, · sei' que isso está fora da onda,-mas. .. dos 8.� membros.:··�- ; · . 7.-. , 
::.; -Sua tese: � central precisa· en- ·,é onde estáaforça daCUT", diz.··- ' • -Embora faça questão de ressai- , 
-��rar uma ··alternativa aos dois . ;;, O desafio é aproveitar a crise· tar "o papel ·muito importante:· -.� 
�elos de. sindicalismo .vigentes · .. : mundial dó capitalismo e se im- da CUT em lutar contra o arrocho . '., 
.iG,ie na maior:parte do mundo �o':·. por. Influenciar a produção indus-. salarial, desenvolver o siridicalis,- ,.,. 
neol\ber:ilis�o e a social <lem�:- ,\· _trial d.o país.� modo a reorientá- .·. , mo .. e· organizàr os trab�dore.�, 1f
cracia. , A s.)1da natu.ral é o canu- , - . la . para os, bens, de _ç0nsumo de ·� Antunes acha que. ela foi contanú- : 
.'bn:ó: mais difícil, .a volta· às ori:.- .: ::massa. Com o aumento do contin- ···'nada por um certo imobi�smo .. 
ghns, para uma ação-. combativa, gente, de consumidores; o merca- Está "excessivamente in,stit,ucjo- , 
9,Ç\Ol. traços anticapitalistas. "Eu · ,,dq_de traJ;,alho estaria g:µantido. e natizada e burocrática". avali� .. �- ·;, 

• 

·.... • jJ.. • ,. ;,. • 
li: ' .) 

Jair Meneguelli; presidente da central 

.�entra] fi��c��a!· :i 
. ná ilegalid�a·· 
, 

f 7 • . .  • · ".,J,J 

;,� . : .. �-ª -�éportag��- Local_:� .}j 
Quando a CUT surgiu, e� 

28 �e agosto de 1983,. sob� reg117:e militar,. à enti��.. era ilegal. FaZJa quastt 2(),., 
: anos que o Comando Ge� 

. ::_:' dos },Trabalhadores náv'il.1 
� .. <� it,l.�.:,l',1:.,'.;i<, ., iJ •nl:,l:.Á · f•' ', · ;';�� �·'-.f'>; eg,w.,..u�- t. · 
.. ,\:: · sindicatos dos metalurg1c
,') · de São Bernardo dos ba 

rios.. e dos mefi'oviários · e 
São Paulo estavam sob inie� 
v�nção'federal. . _·.;�' 

: . A ge�tação da, Clf.f co�� 
çou dou anos antes, n� 
Congresso · Nacional · diiJ 
qasses Trabalhadoras; rea
lizado . na Praia· Grande 
ljtoral , paulista. Q Conclat. reuniu 15 % dos sindicatos do; ' 'país e nel� surgiu a �omíssi,.o

.':''.:,, · �"fl-hlet:fhr��',!f..., 
· , . . � ·. presidente do s1odicatti di'· · São Bernardo Luís . lnacio 

Lula da Silva, na' época· (e 
hoje) presidente do PT. 

. ·:1 
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Wf.\l. TER BARELLI -propunha out�· foinuf de·6rgsní- guiú, ·como todo o sindich/JsmQ, 

!\fl• t 
i ·;,l!ci�I para a Fol_ha zação. Hoje ela repete· a· estrutura protege� as chamadas .�on��s�às 

anterior1 com cónfedefnções1. fe-· · econômicas, em uma. s1tuaçaõ m-
• 1111) 

�.;·!,\· granc'c mudança no panorama deroções e sindicatos.. .-. flacionária.: Mas já é _uma -das.-
. · · i .. · '· glórias do movimento openfrio no .. nacional. ,1 partir de 1974,.- foi ó 

--rennscimento do movimento sin
ilfca.l. Os trabalhadores organiza-·. 

1do.<1·.cm sindicatos ou oposições 

Em termos de .,'.'.centraliz�çao ", . Brasil .. , . . ·.· ·"·· . .- .. . , . , há poucos exemplos, sa/Jentan-
do-se-- a fusão dos sindicatos de O plurifismo sindical ainda não 
Santo André e São Bernardo, nos é aceito em. nossa Constituição, · 
Metalúrgicos doABC. . · ·mas jd temos pluralismo quandosindicnis passaram ·a fazer ouvir 

,sua., vozes.- Nesse ·cenário, surge a· 
-'CUT. O utivismo de seus militan- E ·" · 

d ,i, r· xpenenc1a .i . · tcs, :1 fonr.a organizada e levar No ent.c,nto, as· correnteJ Jnter-nova:; pruro�tns, s bravum dos d traba!haút�:·cs c'c f:1brica e dJ suas nas e mesmo as subcorrehtes en-
corriissõcs :rm;?ni .,1 rcnovaç:fo da tro da chamada Articulação ques-

. · - tiônam. sempre, impedindo a aco- ';antiga m.íq11inn sindi,:uf. , . -modaçiio e . o .fortalecimento- do 
: Graças a cssc--movimcnto, que ··: heopeleguismó. ,. �:,�":- t,ofi·" I' . .-,;,.

'lnffo se ·redt11llr ·'CUT. mit:( qíte.foí · 
A cur· 'L .

é
·:· ,-""l.''.i\��i.n;: ' 

· d I I à .. )" a mais longa •aute.ntrc,1 O. roe C "· C icga_m�s expcriêcia de central de trabalha-red�mocrat,wçao, à Constrtumte, dores no Brasil. Mostra··. que é ao ,m�cachment. . possível organizar os trabalhado-, Completar dez anos num país res fora da tutela do Estado. 
em tmnsfónn.1çiio leva todas suas Mostra também que é difícil reu-
instituiçtics :i se modificar. A nir todos os trabalh>dores sob a 

. CUT Ú1m!Jém mudem. como pqde mesma bandeira, já que as. opi-
: ser visto pelas resoluções dos seus . niões políticas entre trabalhadores·· 
: congrc.�sos. . · . não são os mesmas;_ . · · 

: Por exemplo, a CUT denunciá- Soube convivet cóm as demais 
, vs a antiga estrutura sindical e centrais, mas ainda ttão canse-

se fala em centrais, com as quatro
existentes,· e parece. com d cami
nho para · a formação de· umâ 
quinta· central, ainda neste ano. . 
Pessoalmente, considero essa· fase 
necessária pra o sindicalismo bra-
·sileiro. · · . · · · · 
.: . Não''fut fútldadô'f da CVT, .so

;: mente estive presente, na sua run
daçãó, corilá ocomü' hm todos os 
atos importantes do movimento 
sindical, a partir de 1966. 

Pessoalmente sempre vibrei 
com o progresso da organização 
da sociedade brasileira. Como 
ministro, tento· por todas as ma
neiras encontrar I meios para au
mentar a participação dos diverso 

. setores soclsls na ação do Estado. 
WALTER ISARELLl.�4. • ministro do Tnba-

·lho. 
' ) 

' 

- --��--------��-----------�---::-:-::----

M�n��eili d�ve disputar eleição em 94_:· ,. 
. . ' . 

Da.Reportagem Local : dentro da sua· categoria. Hoje a Meneguelli - Essa ligação 1 é · · gente começa a vencer isso . . porque eles n�sceram na mesma 
o primeiro -e por enquanto Folha· Vocé disse qu� a. CUT região e praticamente com_·i ós 

único- presidenti, da CUT, Jair. nu�ca se '!ego!' a negocwr, mas , mesmos personagens. Não podc-
Meneguelli, deve deixar a central. . hoJe em dia a imagem da central ríamos ter uma afinidade dessa 
no ano que vem.' Seu rumo mais · é outra. Ela 5.empre teve _uma natureza com o PFL, com o PPR. '.
provável: disputar uma cadeira na · Imagem_ de entulade aguerr,da e Folha - A CUT sempre te�e 
Câmara Federal nas eleições ge- ·- dntrans,gent� ... , · . uma série de tendências i�Ú:r-
rais do ano que vem, pelo PT. O Meneguell� • E uma falsa 11!1ª- nas. Como está a situação hoje?
p_residente da CUT considera "di- · Jem. Aguemcia e lutador�. sim. Muitas disputas? J' · · · 

-fícil" a convivéncia com a Fórça'�'l. o�que na hora que ela d_e1xar de . ,• Menegu.elli - A CUT sempre
:: Sind·ca1 �is' d seuuir' os princi- ,:. ser ISSO, perde ,sua funçao. For- ' 

• 
1 

• d 
O • 

• . · maram ou tentaram formar uma teve e sempre vai ter essas corren-
PfllS lrechos aentreyista• -.- ·'' ' · imagem negativa da CUT. Nego- tes de pensamentos diferentes. 

· , · · * :· · ciamos com todos os governos. Se Nós somos uma entidade plural. ' Folha· O que m_udo�- na ÇUT_ as negociações não deram certo, Eu acho que nós estamos corise-
1 n�es dez ª,nos� · · "\ ' 

d 
·. ta· foi( ·por intransigência dos gover: guindo tratar'isso politicamente e 

,., �r.1.e!Jeg!'e . • . 0 ponto e vis ' -nos. '· .. · · · . · . ;,.�. º'. • : --isso está mais beneficiando que 
orgap_t��tivo .talvez tenha aprese�: · Fo�ha • O sindicalismo no prejudicando. , O que não., ,w.<'e. lfldo '!1ª1or mu�ça. No �ongre� . �rasiJ.hoje é m�duro? . . haver entre as tendências a pre-

",\·sq,,d
dC\ fu�da�ã

00
°
· 

tt�d. OS·'l�H 
. ��Ã{e!J�e"-l,:·Am�d�eu,:mu!- ,·: '-tensão: de, uma tentar destruir�a · � amen�. ,,. �.�10 ,catos. . OJe -• to mais que os· �mpresános.,Acho outra. ,.Já_�om_?s;J.950. I;.,og�po_1s �ª-''°'• ,�ue '1�º deve1!1os_nada ao sindica- . Folha • Qual 8 razão dosfuf<4tça?, -n6s .. •é_ran_ios ·-refer'ênc1a ·,;; 1 )Ismo d�· Primeiro Mundo. Os do. movimento- smd1cal, ,m�s pre- . : empresários é que se negam a 'probleinascom a Força?. i t- · 

cisava tornar,.es�� referên�1a _al�o alcanaçar essa modernidade. Por . Meneguelli - Eu acho· que· não 
concreto. O�:.dmgentes sm_d1ca1s c�emplo: é o sindicalismo brasi- · criaram a Força Sindical para;ser · que; eram �leitos pela executiva da ·,. Je1ro que está propondo o contrato · uma central, mas para combatdtf a CUT,,não· ficavam na sede. Nor- . coletivo de trabalho. : ., CUT. Quando se fala da possii:>i-.malmcnte eram presidentes de · .. Folha - Como vocé encnra a lidade de o Medeiros ser senador sindícatos, .secretários ou _ tesou�ei- Jig_a�o.. J,.ist6ric� entre a CUT e pelo PFL acho que explica o que' éros, '\QUClttnham uma. vida ativa o PT? -.. , . , · . .. a Força Sindical. · ,,. ri!> 

- -- ----------'---------------

3-

' 

... 



j 1 

>, 

• 

1 

-1 

Fo l 11A

-�- :;-jl,li/�,.,-•. ·.f-inanças .. , ... -�,_-� .. ,.

&rrecadâcão .. 
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j"'I' 

· ·,-. ba Reportagem Local \ . ?, J
,. 

�-:-orçamento da CUT pr�vê · _·' 
U� to-milhões por ano. Mas a 
arrecadação dificilmente vai supe-
rat' os US$ 6 milhões.este ano, de 
acor:do com as estimativas. da di· 

.
;,_ 

reção da Central. · :-:\�.
• • l", .' . , ··, i ·� .,_.·-�- _,..,.�,. � �;{ 
NÓ, ano passado, a previ:;ão··cie·· ·, usJ 12 milhões se desfez. numa ;·, 

receita efetivamente, reàH°zada de ··: 
uss _ 5t74_. __ milh.ôes'' �sendo µs_s ,J '- �. ··, . . ..1,34. l!!llh'.1ô ;obtidos JU;1};<?, �

(1
�n.�:/,�-'$Í;1.Y.{ce!'t/nho sorri, dur�tl�e ple.n':',[�. �i,. C�_J;,.1�1J'./ãº Pa'!f.�: dad�s s_1nd1ca1s estrange1ras)., {:·f�t·.!J;''· .. ,�J:i.�\.·:. ·,-:-:;, .,,. _,.w·'·'·,·:,· . ... ', .·',,t.;,,,.,,. ,;� .-�,h-·,,l'.-f

'· ... " ,t,NV',: .. i:--•_' •. if(-,t1•·�f�. '., 
::/ , � •• ""'''�l

:!\

:,c, l r t• ,.-,,,.�J,·,•_,., . .., ...... .,-- ., 
�\�J_. 

t .,, .•, ,1 ft"T�'- :,·.-1,"\u ,, . . ,._t ,�...>'' 

··.·i�?:ímt -�i[:juih�.��/}e���1·'.��;l��iêe11t1nh'c><iídfuitê�·'
gr

·· ··'··evi}'g'!t-etltl-�·-··
arr�ca�u. 1/�$ 3,2 mllhoes;-:4,._ ij> , r;.':_,,· > .. . , . ·t:,.,. · . ·. · . ....... .. . ... · .. 

1
,; _,.,.,. pr?J:çao inicial era ·d_e US$ tr� ,,. ',· , ... \Da �épo,rtage,n Local�,-- ,,·i -�- �� ·-.VJcentJiibb:� Pois é. 'Enquanto mdho_es .. A arrecad�ç�o tem de ·. ._ · ,'·-.;;��,,i,,···i ,,.· ·.:, .. .-. . ..·, você·.ouvô.):aquf,essaS: críticas de .��r- d1stnbu_!� P:oporc1onalmente;. . V�cente''Páulo .. 'da:'Silva,·:o�: Yi�;_:,\,'� qu�·-�.a).�en� 

· 
���,-, ú,pobilizada,, entr.e a�ede �ac1�n_al,.as. 26,esta-,, centmho, é o mais provive/-stices::; . f_mu1tos emptesános :�:ô governo· duais,- 55 reg1ona1s· e 12 departa- sor de Meneguelli na presidencia ·· ficam tec1amando''dtf-CUT, P,Or-j mentos. da CUT. Embora tido como o· . · que faz muito movimento. E a·· 

Os números �ão de Kjeld Jacob
sen, · tesoureiro da Central. Se
gundo ele, o dinheirp serve para 
gerenciar a central e pagar os -250 
funcionários. 

. líder que mais negocia dentro da · angl1stia' para querer .ser mais 
central, · ele não descarta· a greve · mobiliza��ra e _não é. à toa que os · 
geral como forma de.àção para o· . empr.esános e o governo metem o? 

. movimento sindical .. A ·seguir os .- pau nela. · ' .- •'· · ' '· ·:: · · , , 
princiapis trechos da entrevista: ·:. :. ·' Folha .. Hoje em dia bá condi-

• , ções de .se ..fazer uma . greve-( 
Folha - Qual sua avaliaçAo da geral? .. ,;; . . :; •. . . . . , ''A primeira coisa que um sin� CUTnessesdez anos? · Vicentinho - Eu acho que esse 

dicato faz quando enfrenta difi-.. Vicentinho - A CUT foi uma debate é Importante. A greve ge-. 
culdades é deixar de pagar a coisa nova que surgiu no Brasil. ral é instrumento também muito1 

mensalidade da CUT", afirma o Uma central que surgiu em meio à importa_nt�! que de�e fazer parte.· presidente da central, Jair' Mene- ditadura militar .. Conseguiu . so- da sensib1hdade nacional. Eu pro-
guelli . "Precisamos recorrer aos · breviver dez anos. Isso é a pri� · ponho que a Folha faça uma, 
.sindicatos mais poderosos finan- meira vez que acontece na história pesquisa nesse momento para nos · 
·ceiramente sempre que temos ai- do Brasil. Hoje é a· maior ·central . ajudar a aferir essa decisão. Se a 
guma emergência." sindical. da. América Latina, efeti- gente sentir que há essa vontade,; 

• vamente · ·credenciada para repre- nós vamos puxar. . . . , . . · 
1 o;� 1 .994 sindicatos filiados sentar p interesse da classe traba- · Folha· Quais são os rumos da 

contribuem com 5 % de sua receita lhadora . e também· da sociedade central? ... .· �,-
mensal ·para

. 
á entidade. Os prin- civil. Se ela contimfar com os seus , .. : VicenUnho· ::· Ela. vai" c·ontinuar'-

cipais são os. bancários· (São Pau- princí�ios; seu ·trabalho de bas�,.: . com . sua yisão . d� . sindicalismo:..
! lo, Rio,' Brasília, com 15 % ) e ela vai completar cem anos.' Te-,. · c�as�1s�, democrático, de �assas, . 

metalúrgicos (12%). Este· ano a ,\ nho certçza,.,;. , ... ',. - , . . · : .. ·f/! smd1cahsmo· de: base, .se prepa
entidade espeta obter USS 900 mil · · Folha - Dentro da própria ·. · rando para o futuro, que � º. 
em conµ'ibuições originada� do _.,.,f ÇUT é P_OSSIY�l ouvir _críticas. �: ... '.fortalecimento d� trabalho de ba-. 
exterior, principalmente de enti-.. aiz. muito que . a central está se, de _enfrentar_ . o desa�.� .... ?�,
dades siridicais européias. ' imobilizada... . tecnologia.· : · · 

- l( -



Contraponto

Medeiros d~~i
,,'que entida~~;

"regrediu ',,/l;;!
Da Reportagem Local': :~:,;-'

.r ... ' :
4':','

"A CUT teve um período bom.
positivo no seu nascimento. ,1iqje
regrediu em relação ao que deve
ser sindicalismo." A opinião é do
:principal adversário da CUI no
. terreno sindical. Luiz Antonio de
.-Medeiros, presidente da Força
Sindical.

1-

, ,'Para' Medeiros, o fato de fi
.central ser "um braço. do PJ"

r., Gllmar Carn,e..'I/!(e~q.) fonv~~ .C.C![IJ.ffP.8~e:s~/sta,!!~,CUT, ;'prejudica sua ação. "NQ mundo,
; ,:, : ~,,~~,,~,"I, \;::,;~:~;;;:\~"\-~,~~,;~,,,~,i',/i<8~::;'::'~i:!S';!)"'!t'<4;,", '; 'i,:,~1.';)~';;)'c, : ' todo os sindicatos estão se desaJí,tt-~.:~'~',t"G·i~;,'.ilt.!t~àrtr'iIi~"-çritíc~§:;:;·~f;,-,'..~~~~~~~~~~~!~~:~~~:,:)v~i no,....," ,·,t.W, > ",,' ",' i r .;"i"."·\;" '. "" ',.' Para ele, a.central presidiÍ!!ÍJ\or
", _-/~~,rfD~:p.e~6r~g~~io~~I~\:.c}(,f\,,'\~Qilmar~.~' Não'- é :~"bem. isso. Meneguelli "difi.cilmente" ...·.:""va,· ,i,', ,}.~:tt',':,.:,'~;',.: h'_1.f':;·} "':' '.l-,~,.,~,,:Quanto mais aumentaa: presença,
.: ;áli;nifc~'r~~iro;t diretor êxecu:,:'.:.<do pesso.alde esquerda nos go~er-,:' .~~~~~:rh:~JU~:a~~~~s~o.
-tivo, diz que á 'CUT es~ em crise. nos, mais aumenta nossa ~bflga-, "O Jair (Meneguelli) é prisioneiro
de direçio, porqut; apandonou su~", ' ção,.~e mostrar para a SOCIedade do corporativismo e o corporati-
tradição sindicál'e;,'se' buroctsti- ; 'que n6,s s~mos a~tôno~os. N6s vísmo é cego", diz. Medeiros

. .zou. Ele próprio :cont~ibuiupara":' ;te_mos afinidades 'polítlcas, mas , classifica a CUT como "conser-'
'expor essa crise; ao dlvuJg~r do: "':nao püÇemos.dar suport~ u!? ao '. 'vadora": Já a Força é' "progres
. c~mento em qu~ a~a~~v~f! 1!1!0bl-:' ,ou.tro: E precIso.v~r qu~s. s.a~,~,~,;.,:,sista", na sua avaliaçãQ.... :~:llsmo dacentraJ.t1_f ;" 'l~'l;;:.·:f \ ~ \ i, pnonda~es;., " .. ".' ~I" . . " " _~~ ,

: Desg~tado;'aCIJbou';deixandoa,"! ' !"olha'., ,:"ocê 'acha ela tem "Em algumá~"coisas podemos
.$ecrecana-geraJelaentIdade e per- hoje. ma~ur/~a~e pa.ra, dar, o. ser ,aliados, mas em, projetos .de

,:.;d~!l.d_olorç~" p~~, .umlt: eveptuaJ,,:o" sa,ltoquall!~t!vo. ,. ....> ':- . longo prazo, visando a soci~ade,
. dIsputa'com Vlcentinho .pela pre- .." ' \~/~mar 1;0 Mé tem, ~as. nao 'cada um vai para o seu lado",
sidéncia .da CUT,,: HOJe parec~,., prIoriza. Daí .~ que >eu.dIgO. ,ela 'reforça Medeiros .

.' inais~disposto a:J;i/Íçar'suafanefl:" e~tá nUI1_l,a'.cnse ~e dIreção. O \/
'datuTaadeputadof~eral; J. ", .:'!~:.:cará~e~SindICalda central. é ~star
I , ,.,:,~.. " ,c,,(',-': * I ., , ':\" ", presente na'hora da luta smdIca); CGT;i 'AJ
'. 'Folha - Que'avallação 'Você fai' E muitas>_vezes a direção' não,:' '",' Na':avaliação de Canindé'Pega
doSdez anos da Cu:n_' i'''' ::. . priodz~'jsso; Prioriz,a as:,agen~a~, 'do, presidente da Confederação
'; Gilmar: Carneiro ',:~Y'Poi' 'um' deóutrasátividades. Eumerro. " . Geral dos Trabalhadores (CGr).
acerto histórico ter ~riadq a CUT.' . .Folha - 'Comenta-se: que. 'Você ."a CUT continua sendo umiH!as
Nós temos'2,OOOsindicatos. É, uni . teria aberto mão de uma even- bandeiras do movimento sindi-
negócio grandioso: '\Mas' n6s te- {tua/' candidatura à presidência cal", Segundo ele, a central este-
rnos que consolidar o caráter m~is. ' da CUT para ,o·Vicentinho... ve "durante muito tempo. ÇQJTlo
sindical da':'centraL\" Chegamos .' Gilmar '-' Eu. não abri nem única alternativa". Hoje. "diajlte
nu!iJ estágio .em que ~a gente, ou· fechei. l'junca' assumi .que era das propostas mais modernas :Ra
dá um ~alto: dequalic;ta~e o.u:,s,~.. ' candida.to.à presidência ,da ,CUT. CGT, há uma polarização',', diz.,;'J'.burocratiza. "',' • . A preSlrlencIa da .CUT é, conse-
. Folha - Q~aqdo ,roçé fa/a' em '.~;.que,.cia-de"'rin1~'trabalho"Isso s6
.cBracterJzarl1lel/Jôr.o,papelsin-.. vai se resolver no 5? Congresso.
"dical está'falaildo eml'desatrelar Eu acho eindo dizer "s6 tem um
aCUTdaquestãopartidária? ,;.. candidato". ":.""~ .. '

Pegado eleogia li disposiçãô':da
. CUT em negociar. Afirma que.'la
central "dá mostras de evoluçâó~'
. ~ose abrir à negociação. .. ,fI
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Dam/ll do desempregado 

. -

F,ssa E.-/ Dmu,·a /Jo Uesem1)}·egado Quem .-/inda Xâo Dançou Tcí Na //ora/)(' 
Aprender .-/ ,Vm·a Oança Do Desempregado Amanhã O Dançarino Pode .\'e,· 
Voce E l'ai l.ewmdo Um Pé Na Bunda Vai Vai Pro Olho Da Rua E Nüo rolta 
Nunca ,\/ais E 1 'ai Scundo 1 ·ai Saindo Sai Com Uma i\4üo Na Frente I:.: Owra 
Atrás E Bota A Afiio No Bolsinho (Não Tem Nada) E Bota A Jv/ão Na Carteira 
(Niio Tem Nada) E Bota A Miio No Outro Bolso (Não Tem Nada) E Vai 
Abrindo A Geladeira (Não Tem Nada) Vai Procurar A1ais Um Emprego (Não 
Tem Nada) E Olha Nos Classificados (Não Tem Nada) E Vai Batendo O 
Desespero (Não Tem Nada) E Vai Ficar Desempregado Essa É A Dança Do 
Desempregado Quem Ainda Não Dançou Tá Na Hora De Aprender A .\'ova 
Dança Do Desempregado Amanhã O Dançarino Pode Ser Você E Vai 
Descendo Vai Descendo Vai E Vai Descendo Até O Paraguai E Vai Voltando 
Vai Voltando Vai "Muamba De Primeira Olhaí Quem Vai?" E Vai Vendendo 
Vai Vendendo Vai Sobrevivendo Feito Camelô E Vai Correndo Vai Correndo 
Vai O Rapa Tá Chegando Olhaí Sujôf ... E Vai Rodando A Bolsinha (Vai, Vai_l) 
E Vai Tirando A Calcinha (Vai, Vai!) E Vai Virando A Bundinha (Vai, Vai.� E 
Vai Ganhando Uma Graninha E Vai Vendendo O Corpinho (Vai, Vai!) E Vai 
Ganhando O leitinho (Vai, Vai!) É O leitinho Das Crianças (Vai, Vai!) E Vai 
Entrando Nessa Dança Essa É A Dança Do Desempregado Quem Ainda Não 
Dançou Tá Na Hora De Aprender A Nova Dança Do Desempregado Amanhã 
O Dançarino Pode Ser Você E Bota A Mão No Bolsinho (Não Tem Nada) E 
Bota A Mão Na Carteira (Não Tem Nada) E Não Tem Nada Pra Comer (Não 
Tem Nada) E Não Tem Nada A Perder E Bota Mão No Trinta E Oito E Vai 
Devagarinho E Bota O Ferro Na Cintura E Vai No Sapatinho E Vai Roubar 
Só Uma Ve�. Pra Comprar Feijão E Vai Roubar E Vai Roubar E Vai Virar 
Ladrão E Bota Mão Na Cabeça ! ! (É A Polícia) E Jogara A Arma No Chão E 
Botar A Mão Nas Algemas E Vai Parar No Camburão E Contando A Sua 
História lá Pro Delegado "E Cala A Boca Vagabundo Malandro Safado" E 
Vai Entrando E Vai Olhando O Sol Nascer Quadrado E Vai Dançando Nessa 
LJança Do Uóeil,yt .. 

0 
• ,� n . 

1 
-· i.Jo Desempregad0 Ç} •• :... _ •j � • 

Dançou Tá Na Hora De Aprender A Nova Dança Do Desempregado Amanhã 
O Dançarino Pode Ser Você. 

Gabriel Pensador. 
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SANTO: VIDA ACIMA DE TUDO! 

Companheiro(a): 

Sabemos que a luta dos trabalhadores(as) hoje, é 

fruto também das lutas e dedicação de milhares de companhel 

ros(as) que deram sua vida para a conquista de uma vida di� 

na e abundante. 

Lembrar Santo Dias hoje e resgatar posturas, ges-

tos e virtudes que por sua abrangência e profundidade, se 

projetam por gerações afora. É crêr na esperança com a for

ça da memória e, ao mesmo tempo viver a esperança no hoje , 

no cotidiano do mistério da vida, aqui e agora. 

Queremos com este boletim especial, manter viva a 

luta, história e compromisso de gente do povo com consciên

cia critica, inserção e ética. Gente que transborda justiça 

e paz. Gente que faz história, com noticia boa e libertado

ra. Gente como Santo Dias que continua presente como um 

trabalhador dos novos tempos! 

Na certeza da solidariedade e esperança! 

PASTORAL OPERÁRIA NACIONAL 



DEPOIMENTO DE SANTO DIAS 

HISTÓRIA DE SUA 

V I D A 

1 - ORIGEM 

(DO CAMPO PARA A CIDADE) 

- Como você vê a história de sua vida ? Sintetizando a pergunta: conte
um pouco a história de sua vida e ... como você vê a sua vida, e como a 
interpreta? 

SD. Muito bem ... aí a gente teria que contar a partir da .. muito bem ... 
a gente ... eu venho da lavoura, do campo. No campo a gente tinha a 
função , quer dizer eu, mais a minha família trabalhávamos na área da 
agricultura e procurava, dentro deste processo aí, a gente cultivava 
vários tipos de produtos. Eu me criei dentro deste ambiente. quer dizer. a 
gente plantava desde i feijão. arroz. milho, cultivava a mamon8. café. uma 
série de outros produtos, qi..er dizer a minha infância foi den1ro deste tipo 
de vida, trabalhando na lavoura. 

Tive a oportunidade de estudar na escola rural, até o 4. ano primário. 
na época, inclusive, não cheguei a concluir concretamente o curso de 4. 
ano porque houve problemas com professores e assim foi, no caso. não 
consegui fazer metade do 4 ano e não cheguei a tirar o diploma, que era 
o grande passo da formação cultural dentro da.. naquela época e
naquele lugar, lá no interior, quer dizer, isto aconteceu... Eu sou do
município de Terra Roxa, Estado de São Paulo e lá foi onde eu fiquei até
aproximadamente 20 anos, quer dizer, dentro desse processo aí, a gente
passou por algumas fases na própria vida da agricultura Como a gente
não tinha terra própria. trabalhávamos na terra dos outros A gente
sempre foi meeiro ou arrendatário. A gente não tinha urn lugar fixo de
moradia, passava anos numa área, cultivando alguma coisa e no f,rn da
colheita normalmente, quando não conseguia fazer um acordo que
pudesse continuar alí, a gente procurava uma outra alternativa outra alternativa e ia para
outra fazenda, prá outra área pra fazer o mesmo trabalho. mas já era um
outro proprietário, né? Então. dentro desse proce:;so ai. a gente cr1ego .. 1 a
passar por várias fazendas como eu disse lá, e dentro destas vezes a
gente exerceu vários tipos de atividades e, na última fazenda que eu,
minha família, meu pai fomos cultivar gêneros de primeira necessidade:
milho, arroz, feijão e café. Ali, a gente viveu cerca de 3 anos, de 68 a 72.
Meados de 72, porque em 72 a gente saiu antes de completar os 3 anos.
Então, ali, a gente viveu . nestes 3 anos uma exper,ência nova de vida
que foi quando a gente começou plantando. Aí. nós. nesta área de ten a,
tinha várias outras atividades. Era de um granje latifundiário, porque
abarcava uma grande área de terra, muito grande, aonde detinha não só
alguns pedacinhos, mas vários e vários tipos. Quer dizer, a fazenda era
composta desde o lavrador até alguns tipos de operários, que até então
não eram qualificados corno operários, mas tinha,n a função de operários
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dentro da fazenda. Era o mecânico, alguns manobristas de máquinas, 
tratoristas e motoristas. 

Na fazenda se fabricava aguardente, era bem diversificado o trabalho 
e os filhos dos plantadores de café. plantadores de. feijão eram 
requisitados prá esse tipo de atividade. e foi o meu caso. Eu trabalhava· 
com o meu pai e então eu fui. O fazendeiro. lá, achou que eu devia 
trabalhar mais na parte operacional, de operário, então eu fui para a 
oficina que tratava da manutenção das máquinas, tratores e caldeiras e 
mesmo o maquin$rio de engenho. Então, dentro. desse processo, eu 
trabalhei um ano e meio, mais ou menos. Eu exerci a minha profissão de 
tratorista, como de mecânico, depois fui pro próprio alambique. onde 
trabalhei como elemento responsável pela destilação do aguardente. e 
agora aí tem um fato interessante. Nesta transação toda que eu fui 
inclusive substituir alguns companheiros que fizeram lá, n_essa época. um 
movimento de... mais ou menos por volta de 60-70, 61-71(?), um 
movimento prá reivindicar melhores condições de vida e salário . Eram 
mais ou menos 25 companheiros que trabalhavam nesta área e eles 
encabeçaram este movimento e fizeram realmente uma paralizaçtio. 
Ficaram paralizados durante 2 dias e nesses 2 dias houve realmente uma 
movimentação muito grande na fazenda. o cara mora aqui em São Paulo 
e foi logo comunicado e foi imediatamente e tomou logo as providências. 
Começou a negociar e procurava quem eram os cabeças e foi cortando o 
pessoal. Muita gente foi mandada embora . embora conseguisse 
melhorar alç;uma coisa no salário de alguns companheiros, ma� aqueles 
que eram considerados elementos esclarecidos forarn cortados e neste 
meio de tempo, então, com este remanejamento todo foi aonde eu fui 
para a área de engenho prá trabalhar como lambiqueiro, como era 
tratado na roç;:, 

2 - LUTANDO PELA JUSTIÇA COM MEEIROS,

BÓIAS-FRIAS 
. 

A gente deu continuidade a este tipo de trabalho, de 
orientação, mas aí o dono da .f a:::encJ. do alambique começou a fazer t.;m 
tipo de seleção do pessoal prá trabalhar naquilo c:li e também começou a 
trabalhar com mão-de-obra de fora, aí ele não uséiva mais a mão-de-obra 
que era fixa da fazenda. Solicitou mão-de-obra da cidade, que não era 
muito longe, e esse pessoal então vinha todos os dias prá trabalhar ali. 
Então, já era outro fato novo. Era misturado e em vista disso ficou mais 
difícil consolidar urn processo de luta, dentro daquele. esquema que ele 
armou e esses companheiros forma mandados embora e estão por ai, 
né? dentro desse salário rebaixado ... Neste processo todo ai, a gente ia 
rabalhando, discutindo, vendo como estavam as coisa e que durante 

esse I ano e meio que eu trabalhei nessa área, a gente foi discutindo as 
coisas e foi dando algumas mudança? também na área. 

começou a mandar embora também os meeiros, os parceiros que 
estavam trabalhando já a 10, 15 anos na fazenda como plantadores e 
começou com o remanejamento do pessoal, quer dizer, começou a limpar 
mesmo, começou a mandar embora, e nesse méJndar embora ele tinha 
uma proposta que era chamar o cara para assinar lá alguns documentos 
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inclusive não sei se você chegou a ver quando houve aquele problema 
daquelas articulações do sindicato rural por volta de 60,61, que ti�h� 
essas articulações na área rural e o pessoal, querendo const1tuIr 
sindicato e por ai, e realmente forçando já uma regulamentação da vida 
do trabalhador rural, quer dizer, procurando estabelecer, quer dizer, 
coloca em prática as leis, inclusive carteira de trabalho, essa coisa toda, 
né ? Então, ele chamava o pessoal para assinar um documento do qual 
muita gente não tinha clareza da coisa porque tinha um pouco 
conhecimento, forma e era simplesmente assinar aquilo e recebia lá. na 
época era 500 cru.zeiros, que vale hoje 50 centavos. né? EntãQ a gente 
foi chamado para isso e nessa equipe com mecânicos e maquinistas e 
pessoal assim, que era considerado mais operário, só não tinha um 
registro efetivo enquanto operário, e não tinha uma legalidade enquanto 
classe operária, mas a gente foi chamado em bloco, em bloco assim ... Foi 
convocado e ficamos reunidos num canto lá e lá ara chamado de um por 
um para assinar esse documento e receber alguma coisa. Bom. nessa aí 
a gente conseguiu fazer uma discussão lá, rápida. corT1 o pessoal nessa 
reunião pequena e mostrar a coisa incorreta, ent{10 muitos companheiros 
optaram para não assinar. Como não tinha clara a coisa, não assinaram 
e, entre estes companheiros, uns e outros, dentro desse processo aí a 
gente não assumiu a coisa, a gente não quis assinar. Depois. a gente foi 
chamado separadamente e foi questionado porque não assinar. né ? 
Essa coisa toda e, então, ficou assim, numa situação delicada esses 
companheiros que não assinou e na articulação sindical então, a gente 
tinha uma assembléia marcada na época na cidadezinha lá prá vê uma 
palestra a respeito da montagem sindical que tá tudo na área e, inclusive, 
nessa época, a gente conseguiu fundar, montar um sindicato na área, 
nessa cidade, e por sinal o sindicato está até hoje lá, funcionando, 
embora com uma série de deficiências relacionadas ao sistema q�e está 
aí, então nesse debate, a gente levantou problemas, questionamentos, 
tinha um advogado que nos orientou e mostrou que a gente teve urna 
posição correta em não assinar o documento. Mas aí, o problema 
ventilou, saiu fora da assembléia e chegou até a administração da 
fazenda aonde por aí a gente foi solicitado a deixar a área, quer dizer, 
deixar da área já foi mais ou· menos programada porque realmente eles 
estavam procurando implantar uma outra forma de exploração da 
fazenda, quer dizer, eles tavam tentando deixar de plantar mas como 
estavam plantando coisas do gênero, por ex. arroz, feijão, milho. essa 
coisa toda, para plantar capim e criar boi, inclusive a gente, a maioria do 
pessoal, ajudou a plantar capim, inclusive com máquina, numa série de 

· áreas onde era usado com a agricultura. Jogamos capim para a entrada
do boi na área, quer dizer, o cara começou a criar boi e desativou tod;.::J a
agricultura e daí a gente então veio para a cidade porque nessa época,
meu pai, com toda a dificuldade da lavoura, tinha algumas coisas que,
colocando a venda, dava algum dinheiro, que era a criação de alguns
animais como porco, galinha, cavalo, burro e mais ferramenta manual e
agrícóla, que tinha uma série de ferramentas aonde a· gente conseguiu
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vender esla safra que a gente fez, deu um montante em dinheiro, aonde a 
gent� veio prá cidade, como todo lavrador taí, tá correndo é prá cidade, 
né? 

3 A ATUAÇÃO NA CIDADE 1962 ... ) 

Então nós fomos prá cidade, compramos la uma casa e começamos 
enfão a ser bóia-fria. A minha familia, eu mais os meus irmãos 
começamos como bóia-fria. Pegava o caminhão de manhã e ,a trabalt1ar 
nas fazendas, mas deixa que nessa época eu íiquei mais ou menos 2 
meses nesse trabalho e nesses 2 meses eu procurei ver a 
documentação, inclusive a legalidade do s .• ,ço militar que eu fui 
dispensado, mas ç1té então não tinha pegado todo os documentos e aí, 
alguns colegas lavam Já aqui em São Paulo. Aí a gente entrou em 
contato, achei melhor vir tentar alguma coisa aqui em SP. Mudei prá cá 
na época, em 1962, tinha mais facilidade d:: emprego, devido ao 
desenvolvimento aí automobilístico que tava crescendo e então, pegavam 
mão-de-obra de qualquer jeito. no meu caso, por ex, cheguei para 
trabalhar e aí, dentro da fábrica, como nunca deixou de ser isso, a 
solicitação do trabalho da gente era um negócio assim exorbitante além 
das 8 horas de trabalho e a gente tinha que assumir o encargo de fazer 2 
ou 3 horas. Além daqui, trabalhar as vezes o sábado e o domingo, 
inclusive como a gente não tinha muita clareza das coisas vindo da 
lavoura prá cá, sem muito preparo, a gente chegou e entrou nesse 
processo e não tinha como questionar. E dentr0 desse processo estava 
eu e outros companheiros que estavam ali, já a mais tempo. Entso era 
uma rotina. Entrei nessa rotina,, dentro de um trGbalho de indústria, aqui, 
como ajudante de fábrica. E nessa vida de a;udante, trabalhei 1 ano, 
ajudante de fundição. Realmente o negócio era bravo. Até hoje eu tenho 
algumas marcas de queimado de metal quente e dentro desse processo 
aí a gente começou a descobrir algumas coisas, quer dizer. o movime11to 
Operário estava em mov11nento. quer dizer, não estava parado G:2 foi 
uma das épocas em que eu cheguei aqui e já estava aqui nas ru:::is as 
greves e mobilizações prá reivindicação ce salários e nessas 
reivindicações se deu várias paralisações e a gente participou delas, 
embora sem muita clareza das coisa, ma a ente estava dentro do 
movimento e estava percebendo toda a situação. A greve de 62, a gente 
conseguiu participar. Em 63 teve uma grande greve também Inclusive, 
pelo que me ocorre, foi a greve aonde o 13. realmente foi efetivado. 
mediante aquela paralização, se não me falham minhas informações. foi 
aonde se efetivou realmente que essa lei do 13. salário ... que foi uma 
greve assim bastante movimentada. Muitos líderes sindicais da época 
, ram pres s, com exceçã de alguns e operários comuns foram presos 
vários. Nessa greve participou da paralização e também correndo da 
polícia, pois realmente a policia baixou o cacete. Na época. eu lembro de 
alguns deta hes. Por ex: na Rua Brasílio Luz, aonde eu trabalhava. a 
polícia fechou a rua e quem tava lá o jeito era sair e levar porrada. Não 
tinha outra saída. Teve muita gente que conseguiu fugir e cair dentro de 
uma lagoa que tinha e não era muito funda, e passar aonde os cavalos 
da polícia não conseguiam pass3r, pois chegavam nas águas e paravam. 
Então mLiita gente escapou por aí e muitos foram presos Alguns 
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tentaram furar a greve, outros querendo realmente escapar, sair, porque 
eram realmente caracterizados como grevistas ou piqueteiros ... porque a 
greve até então era tirada na base do piquete. Então essa greve foi uma 
das primeiras que eu participei aqui em SP como operário da capital. 

4 - ENFRENTANDO O GOLPE MILITAR (1964) 

Dentro desse processo é que se começou a perceber mais qual era o 
grau de luta de classe. Existia realmente a luta de classe e qual era o 
grau que estava entre os operários. 63 foi assim, 64 a gente logo, que o 
movimento Operário estava aí, mais ou menos acentuado, deu-se o 
Golpe, onde a classe operária.pelo que eu entendo, foi pega 
praticamente desp'revenida, porque até então tinha a rnanifes.tação de 
greves, tinha toda a movimentação mas estava despreparada 
politicamente. Levava a convocação para a fábrica e a fábrica levava 
para as assembléias. Na assembléia tinha o orador que era o elemento 
responsável para fazer a intervenção para mobilizar o pessoal para a 
greve. Aquele pessoal que ia para a assembléia já eram os elementos 
que deviam de levar a frente o problen1a da orgémização da greve mas 
ela dava, realmente através dos piquetes então dava pouca possibilidade 
do preparo político da coisa. Foi aí que eu acho que o Movimento 
Sindical, em 64, foi pego desprevenido. Deu o Golpe e o Movimento ficou 
sem posicionamento. E eu lembro que na época muitos companhe,ros 
trabalhavam comigo, inclusive a gente trabalhava em regime de 
revezamento, a gente estava trabalhando a noite e de illadrugada a 
gente saía e vários companheiros que saíam com a gente iarn para o 
Sindicato e não sabiam o que fazer. Muitos deles foram presos. Quando 
chegavam a porta do Sindicato estava a polícia esperando. Muitos não 
foram presos porque conseguiram ser avisados antes e voltarafr1 na 
metade do caminho. Realmente, na Rua do Carmo, na época estava 
afamada pela polícia. A partir daí, então, o movimento Sindical entrou 
nesse processo, houve as intervenções e a partir daí o MS ganhou essa 
característica que tem hoje, quer dizer, o MS que está ai, simplesmente 
para cumprir uma tarefa que é· a de manutenção desse regime. Então a 
gente como operário, só teve a chance de participar desse sindicato a 
partir de que começou a ver que não tinha mais espaço, quer dizer. a 
medida que houve as intervenções, a gente começou a se preocupar a 
ver o sindicato através da fábrica, e dentro desse processo, um grupo 
que a gente conseguiu montar dentro do mov. Operário, que se 
denominou Oposição Sindical. E eu, corno vindo da· 1avoura e elemento 
integrante do Mov. Operário na época, em 65, E eu, atuando 
criticamente dentro desse Mov. Sindical, eu achei que essa proposta que 
essa montagem de uma Oposição Sindical era a mais correta. então 
entrei nesse grupo e estou até hoje aí. Embora, dentro desse grupo de 
Oposição Sindical, existia uma série de divergências e contradições. 
Então, passamos a fazer a oposição entre as estruturas sindicais e os 
dirigentes sindicais que estão aí, como suporte dessa estrutura. Um dado 
mais concreto disso, é o nosso sindicato, o Metalúrgico. onde o dirige11te 
é um elemento realmente que é o ponto central dessa estrutura s111ci 1 cal. 
Então a gente entrou nesse processo e eu sempre atuando no Mov. 
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Operário, embora muita coisa a gente só percebeu a partir de 68-69, 
porque mesmo constituindo esse grupo. ele teve uma série de baixas Em 
65, foi quando a gente se deu conta de montar o grupo. Em fins c!e 65 
para 66, começamos a perder elementos, quer dizer, vários elementos 
foram presos pois o regime, na época, não era esse·que temos hoje. ou 
seja, é o mesmo com outra roupagem, outra característica. Então, 
realmente, estavam baixando o cacete e qualquer vestígio de operário 
combativo, esse operário era colocado a margem da coisa e preso, 
expulso. 

5 - REALIZAÇÃO DO lº DE MAIO Dr 1968 

(Praça da sé-SP) 

Em 68, foi onde a gente estava consolidando o trabalho. foi 
aonde deu aquela greve de Osasco e deu aquela manifestação na Praça 
da Sé, onde tinha ali uma possibilidade de darmos um salto qualitativo 
mas, no entanto, a repressão era a expressão maior ainda na época e a 
gente não teve condições de passar para a ofensiva enquanto operários. 
A gente conseguiu um avanço que saímos da era mais crítica. que foi o 
tempo que a gente passou realmente se preparando mais (65 a 68) e a 
gente achava que 68 já era possível mas não foi, embora ocorreram 
alguns fatos que a gente pode considerar assim como fatos dentro da 
história muito interessantes como é o caso da greve de Osasco, que 
inclusive teve uma certa ligação com a greve de Contagem em MG e a 
própria manifestação de 1 de maio na Praça da Sé. 
foi aonde houve uma pancadaria tremenda onde vários companheiros 
foram presos e apedrejavam o governador. O pelego, para não ser 
apedrejado, correu. Diante dessa manifestação do 1 de maio de 68 a 
gente começou a rearticular em termos de oposição sindical. Em 69 foi 
onde teve uma chapa de oposição sindical onde participei como elemento 
de apoio dando cobertura ao pessoal na fábrica. convocando, 
divulgando, divulgando a chapa de oposição. O trabalho até então i:?ra 
muito acanhado porque era difícil o trabalho de oposição sindical até 
então porque a diretoria atual era interventora desde 64 e que rioje 
está no sindicato dos metalúrgicos como interventora, eles ainda tinham 
uma certa imagem positiva dentro da categoria. Então a oposição, dentro 
desse contexto era difícil de se apre:;entar, inclusive como alternativa. 
Tinha a chapa para concorrer, sem muita expressão dentro da categoria. 
Não conseguimos levar as eleições em 69. Em 72, nos organizamos outra 
vez, montamos outra chapa, não conseguimos também, da mesma forma, 
até porque a oposição já estava nesse processo de acanhamento. Era um 
grupinho pequeno que estava forçando a oposição sindical e que tinha 
como proposta a liberdade sindical e assim por diante. mas isso. ainda 
não era claro para a categoria que não estava p·ercebendo toaa a 
manobra e a gente como militante sindical. não estava tendo como 
denunciar tudo isso ai e fazer com que o pessoal entendesse essa coisa 
toda. A participação da gente no Movimento Sindical era prejudicada 
diante da própria categoria e di�nte da própria propaganda que a gente 
fez e de credibilidade do· órgão de classe. A gente, em 65, se deu conta, 
e eu participando desse grupo e processo de construção sindical, se deu 
conta que devia montar urna nova forma de trabé1lho. Em 65, diante de 
toda a repressão que sofren1os: em 64 , foi quando nós trabalhadores 
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quem se posicionavam como sindicalistas, dentro das fábricas, fazi� um 
trabalho sindicalista e até então a gente ia nesse espaço entre 68 e t 4, a 
gente ia, tanto que a gente não podia se posicionar nem corno opos1�·ão 
sindical. 

6 - A IGREJA COM OS TRABALHADORES 

O que sobrou pra gente foram algumas pastorais operárias e 
coisas do gênero para poder ter uma maior liberdade. A Igreja, inclusive, 
favoreceu nessa época, mas deixa então que quando chegou de 73 para 
7 4, quando a gente estava mais consolidando um trabalho, estava 
realmente dando uma linha para a coisa e a categoria estava percebendo 
toda a manobra que o regime estava aplicando, a gente recebeu uma 
puta duma cacetada, aí que foram as prisões. Em 7 4, prenderam muitos 
dos companheiros da gente aquí em SP, e na Zona Sul tivemos a prisão 
de mais ou menos 45 companheiros. Isso no conjunto. Agora, de 
sindicalistas, tinham 40 da área dos metalúrgicos. Na prisão, eram 
classificados como grupo dos 40. Em 7 4, quando ocorreram essas 
prisões, mutilou todo o trabalho da gente. Deu um breque em tern1os de 
organismos, pois o trabalho continuou. Mas em termos de organizi;l�·ão, 
de força, inclusive de avaliação de encaminhamento da luta, a gente 
perdeu. Em 75 a gente não teve condições nem de montar uma chapa de 
oposição para concorrer as eleições. Tava tão desarticulada a coisa, tão 
desorganizada que não deu para fazer isso. Mas aí, então, eu abro um 
parêntesis aí para mostrar alguns fatos com relação a minha atuação em 
algumas fábricas que queriam voltar um pouco na questão salarial. De 
72, aonde eu participei como elemento componente da comissão de 
salários onde eu consegui fazer um trabalho mais a nível de realmente 
contactar com companheiros nas fábricas, porque a gente na comissão 
de fábrica é liberado da produção. A Delegacia de Trabalho libera para 
ver esse assunto, num parágrafo lá dum artigo da CL T libe1 a o 
componente da Comissão de Salário. Então, eu fiz um contato do pessoal 
que eu conhecia em várias fábricas, em todas as fábricas aonde a gente 
pôde fazer e isso foi aonde a gente conseguiu se posicionar. Agora 
acontece que naquela época, e até hoje isso acontece, quando a gente 
participa de um processo dessem da Comissão de Salário. questão 
salarial, o elemento do voltar para seu trabalho, a empresa rnar1da 
embora, quando não manda imediatamente ele nem chega ac portão. 
Quando ele chega o cartão já está pronto para receber as contas. E, 1tflo, 
eu fui mandado embora daquela empresa e passei a trabalhar en-1 outra 
empresa que foi a Burnes do Brasil. Aí então, a gente, a partir de 73, 
entre 73 e 7 4 a_ gente consolidou o trabalho. Eu era o elemento que 
estava coordenando o trabalho e esse trabalho se aeu assim corn o 
apoio da PO. Até então eu estava como elemento militante da' PO. na 
area da Região Sul. Então a gente consolidou um trabalho em 73, dentro 
da fábrica. Conseguimos algumas vitórias. A gente conseguiu eliminar 

. uma série de arbitrariedades que a empresa apficava em cima dos 
operários, com relação a exigência de produção, quer dizer, o 
companheiro era obrigado a trabalhar e dar um determinado nú1111;:ro e 
era advertido, suspenso do trabalho, coisa do gênero. A gente se 
organizou e conseguimos fazer o movimento, que foi decisivo. A gente 
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conseguiu barrar esse tipo de repressão dentro da fábçica aonde, dado 
toda a discussão que a gente fez, se organizamos e, .. num determinado 
dia, um companheiro foi atingido pela suspensão do trabalho porque não' 
deu a produção exigida pelo emprego e, sem saber justificativas. O cara 
não cobriu aquela estimativa e simplesmente era suspenso sem dar muita 
explicação da coisa .. 

7 - A ORGANIZAÇÃO DA CLASSE TRABALHADORA

Entã0, a gente organizou e reivindicamos que o 
companheiro não devia ser suspenso. Então a organização agiu da 
seguinte forma: a gente paralisou a sessão a hora que a gente soube que 
o companheiro estava suspenso do trabalho e a palavra de ordem era
que o companheiro deveria retornar ao trabalho imediatamente, sem
prejuízo das horas paradas e a gente queria invalidar aquela carta de
suspensão e isso se efetivou. O companheiro parou e a gente se reuniu e
reivindicamos a volta do companheiro. A direção da fábrica achou que
não era muito preciso e_ mandou a segurança da fábrica tirar o
companheiro da fábrica e a gente se organizou e quando o guarda de
segurança chegou para tirar o companheiro, o pessoal interviu e não
deixou levarem o companheiro. Houve até alguma troca de murros entre
operários e os guardas, aonde os guardas desistiram da tentativa A
gerência, vendo esta reação, achou que não devia aplicar esse tipo de
coisa e resolveu trabalhar de outra forma: cr1amou 2 compant·ieiros,
representantes dos operários e mais o companheiro que estava sendo
advertido e suspenso e propôs a invalidar o documento que impedia que
ele voltasse ao serviço. Então, isso ocorreu e a sessão funcionou
normalmente e a gente continuou com a organização dentro da fábrica.
Em 7 4 a gente conseguiu mobilizar melhor os companheiros e conseguiu
uma reivindicação de 3 inter que era:
- A efetivação do adicional de horas extras;
- O 13. salário;
- Férias.

Não pagavam e erarri pré-julgados do Ministério do Trabalho, que
davam esses direitos aos trabalhadores que fizessem horas extras Uma 
das palavras de ordem era REIVINDICAÇÃO. É isso aí . A segund::i era 
com relação ao pagamento de horas atrasadas. Eram umas horas que a 
empresa trabalhava, e trabalha até hoje, com um regime de 48 t1oras 
semanais mas que fazem 9 horas e meia de trabalho, para corno pensar 
o sábado. Então, no sábado era feriado e a empresa não o estava
pagando. Quando o feriado cai no sábado a gente compensa el2 até
sexta-feira. Então, no sábado, a gente tem direito não a 1 dia de trabalho
mas, a 2, por ter direito a um dia compensad.o. Então a empresa não
estava efetivando isso e mais o aumento de salários que ela estava
boicotando porque o sindicato tinha liberado ou tinha feito um reajL!ste,
um acordo de reajuste, um acordo de reajuste para vigorar a partir de 17
de novembro e ela era faneiro e ainda não tinha aplicado isso. quer dizer,
ela sempre aplicava em janeiro e essa luta se deu em 1 O de Dezembro de
7 4. Então a gente, essas 3 reivindicações. ai a gente se organizou e
combinamos. Paramos na hora do café, por uma hora. Nessa
paralização, a empresa procurou dividir o pessoal fazendo várias
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assembléias por sessões, aonde a gerência industrial teve que vir_ para
conversar com os operários e fazer as propostas A proposta da f abr1ca 
era a seguinte: estudar a aplicação do discídio e com relação as horas 
extras eles iam fazer um levantamento e pagar também o adicional. Em 
relação as 8 horas, eles iam tomar providências também. Então. as _3reivindicações foram vitoriosas em alguns aspectos. Pagam no dia 
seguinte. Na época, a gente fez um cálculo e achou que dava em torno 
de 50.000 cruzeiros e estava sendo descontado dos. trabalhadores em 
geral. O caixa foi em cada sessão e pagou 1 por 1 e o pessoal da área de 
escritório veio cumprimentar os operários pela vitória, porque eles 
também receberam a parte deles que estava sendo levada e com relação 
ao problema do adicional eles pagaram no mês de fevereiro Cnegar21rn a 
receber um grande montante porque faziam muitas hora-extra na f jbr1ca. 

8 - NA LUTA POR MELHORES CONDIÇÕES 

DE VIDA E TRABALHO 

Com relação ao aumento, eles conseguiram dividir:. deram a�mento Dom 
para quem tinha salário baixo e um aumento irrisório para quem ganhava 
mais ou menos. Então, ele dividiu a luta e eles, inclusive, montaram na 
época, 64, quando estava o quente da repressão e eles conseguiram 
montar um esquema de vigia, dentro da fábrica, para descorJrir os 
elementos que eram responsáveis pela ... cabeça da coisa E a gente 
percebeu isso claramente. mas como a gente estava fazendo urn trabalho 
aberto , se deu conta de que era assim que se dava a coisa. Então. a 
gente procurou discutir. 1\ gente tinha local para se reunir na fábrica para 
organizar, encaminhar as coisas,. inclusive lá, a gente ct1egou a avaliar 
essa paralização. R.aralizou cedo e a tarde nós reunimos o pessoal para 
avaliar e, centro desse esquema de vigilância que eles montaram <.it-ntro 
da fábrica, a gente constatava algumas coisas. Foram mandados ern�ora 
alguns companheiros, quer dizer, a minha atuação dentro . da vida 
operária aqui em São Paulo, tem sido marcadá por urna série de 
mudanças, e qualquer luta q�e acontece dentro das fábricas, a gente é 
mandado embora. Então, dado a isso, a gente tem passado por -1árias 
empresas, e tem muitas empresas que não deixam a gente nem 
esquentar o banco. A gente já foi advertido dessa forma em várias o,.:tras 
empresas e isso é consequência da luta da gente, A vida de algLi:13 foi 
marcada com todos esses problemas, e dentro dessa atuação difícil que 
a gente tem, de uma concepção de classe operária, a gente sabe que 
não tem outra coisa a ser feita a não ser realmente optar para lul8r. para 
conseguir melhora .. Então, dentro disso, a gente tem procurado participar 
do processo de organização da classe operária. E, até então a gente 
acha que isso � válido. Estamos nessa luta, dado o valor que a gente 
acha que tem. E o valor e a necessidade. Dentro desse processo de luta, 
em 7fJ, quando não conseguimos montar uma chapa, o nosso grupo se 
organizou de tal forma qu� a palavra de ordem era trabalhar dentro da 
fábrica da forma que fosse possível, procurar sempre· as fábricas com o 
maior número possível de operários. Formamos organ1zaçõé-s rias 
fábricas e criamos um boletim: " A Luta Sindical ". Ele v1nt,a corno 
alternativa de um jornal operário, embora fosse muito restrito dentro de 
300.000 trabalhadores da área metalúrgica, nós chegávamos a tirnr 1000 
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boletins desses e, dentro desse conjunto, não tinha pressão nenhuma. 
Alguns companheiros levaram esse material e conseguiram divulgar. a 
gente conseguiu, então, efetivar o grupo, nos dividindo por setores: áreas 
leste, oeste e sul. Então a gente conseguiu montar um esquema de 
actuação aonde a gente consolidou mais o trabalt10 de oposição sindical. 
Chegamos a 78 com um grupo mais consolidado que já tinha part1c1pado 
mais efetivamente das campanhas salariais com mais clareza Lias 
coisas, embora com algumas divergências entre as várias correntes. Em 
78, conseguimos montar uma chapa de oposição sindical aonde varias 
companheiros participaram, e nessa montagem de chapa foi onde o 
movimento estava no auge. Começou a greve dos operários <.ia Scania, 
em S. Bernardo do Campo e esta se estendeu por São Paulo e, de,,tro 
desse processo, nós estávamos com as campanhas das eleições. Foi 
aonde favoreceu muito o avanço da luta dos operários aqui na área de 
São Paulo, especialmente na Região Sul.aonde a gente chegou a ter 
reuniões de área para várias fábricas. Até então, se tinha passado por 
um processo de negociação, de paralização geral, e quem tinha algumas 
experiências disso era, por ex. eu e um pessoal que fez um movimento de 
paralização em 73/7 4. 

Nós éramos requisitados para fazer colocações nas greves. para 
companheiros. Aí já não era lutar para chamar o pessoal para votar, mas 
também chamar o pessoal para lutar por um aumento de salário real 

Dentro desse avanço que deu o movimento operário, nessa éµoca, 
maio ou junho, com o fato da gente ter participado das eleiçõas. a ger1te 
viu na prática uma luta contra essa estrutura de sindicato e co, ,tra o 
regime anti-operário e também contra uma série de leis que estão aí, 
mandando as favas essa Lei de Greve, e a partir daí, a gente com&çou a 
questionar a estrutura sindical quando a gente lava no processo de 
eleições, quando conseguimos denunciar uma série de fatos que ocorrem 
na área sindical, e que até então não eram denunciados. que era o 
problema da fraude eleitoral, da regulamentação das eleições sindicais, a 
portaria que regulamenta isso, é irregular. Essa portaria está ligada a 
uma legislação fascista, que é inconstitucional. Ela coloca a margem, 
todo elemento que quer participar de um movimento democrático. 

* * * * * * * * * 

Duque de Caxias, RJ, 06 de outubro de 1994. 

PASTORAL OPERÁRIA NACIONAL 

PS.: Este texto foi reproduzido na Íntegra, de acordo com 

o depoimento de Santo Dias, sem cortes ou alterações.
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VES EMPREGO E DESAGREGAÇÃO CULTURAL VOS TRABALHAVORES·u l

Jo.6e. Fe.1r..na.nde.& �ia.4 (Z) 

O e.x.:t1r..a.01r..dinã.1r..io g1r..a.u. de. m4'é.1t.ia. a qu.e. o· c.a.pi.:ta.li.6mo .:te.m .6u.bme..:tido 
. 

. 

a. ma.io1r..ia. uma.ga.do1r..a. da. popu.la.ç.ã.o b1r..cúil.e.i1r..a. ( e. .:ta.m.b'ém no lr..e..6.ta.n.te.
do mu.n.do) óa.z c.om qu.e. a..6.6ou.e.mo.6 imidia..ta.me.n..te. a. pa.la.vlr..a. de..6e.mp1r..e.-
90 â.6 c.lr..e..6 c.e.n.te..6 dióic.u.lda.de..6 de. 01r..de.m ma..te.Jtia.l polr..qu.e. pa..6.6 a.m o.6
.t1ta.ba.lha.do1te..6 de. dive.Jt.6a..6 in.6e.1t.ç.Õe..6 no plioc.u�o p1todu..tiv·o, óo1t.ma.l
e. in601tma.l. Na.da. ma.i.6 ju..6.to qu.e. pe.n.6a.Jt a..6.6im. Ve. óa.to, 'é. ne.c.e..6��
Jtio que. o .:t1ta.ba.lha.do1r.. .6a.iba.. qu.e. o d�.6e.mp1te.go e. o Jte..6u.l.ta.do da. p1t3-
p1tia. lÕgic.a. da. pnodu.çã.o c.a.pi.ta.li.6ta., e.a.da. ve.z ma.i.6 c.o�c.e.n..:tJta.do
na. de. Jte.nda. e. p!de.Jt polZ.:tic.o, ·e., obvia.mente.,· e.a.da. v·e.z ma..ü e.xc.lu. -

de.nte. e.m óa.c.e. a..6 ma.ionia.6 .6�c.ia.i.6. E.6.6a. e.xc.lu..6ã.o .6e. ma.te.1r..ia.liza. , 
a.01.> olhal.> de..6Ae..6 de..6po.6.6u.Zdd.6, pe.li c.a.Jtgi e.a.da viz ma.i.6 a.c.e.ntu.a 
da. de. di6ic.u.ldade..6 pa.na. a..6.6e.gu.1r..a.1r.. a. .6ob1te.vLvr�c.ia.. E p1r..e.c.i.60 e.rió! 
.:tlza.Jt, e.n..:tã.o, qu.e. o de..6e.mp1r..e.go n�o 'é. a.pe.n.a..6 u.ma. ·"qu.e.�tio poll.tic.a" 
ab1.>.:t1ta..:ta (e.amo plte..:te.nde.m mu.i.:to.6): o de..6e.mp1te.90 ·e., .ta.mb��,u.ma. qu.e..6-
.:tã.o e.xi-6.:te.nc.ia.l e. c.u.l.:tu.1r..a.l. 

Ne.m .6Õ de. pão vive. o homem,. dlz,· c.om .6a.be.dotúa., o p1r..oye.1r..b-lo popu. -
. . 

la.Jt. O homem ·e., a.c.ima. de. tu.do, u� c.1r..ia.dd1r.., � �nic.o �e.1r.._e.m toda a. 
. . 

. 

hi.6t61r..ia. do plane.ta. Te.1r..1r..i c.a.p�z di c.onve.1tte.1r.. �e.u.6 .6onho4 e.m ma.te. -

Jtia poe..:tic.a. A ideologia. bu1r..gue..6a. .te.m tenta.do, ao longo do te.m�o, 
di.6.:ta.n.c.ia.Jt o .t1ta.ba.lha.do1r.. da. que..6.tã.d c.ultu1r..a.l. Pa.Jta. ,[44·0, plr..o�u. 
Jta ln..6c.1te.vet1., no ima.ginã.Jr..io popula.lL, i c.onc.e.pç.ã.o de.· c.ul.tu.1r..a. ·e.amo 
a.lgo 11 1.>oói1.>.:tic.a.do'", "bonito'", óe.i.to e.·xc.lu.6iva.me.n..:te. pe.la..6 pe.1.>.60-
a..6 " e.du. c.a.da.1.> " • Na.da. m a.i.6 ó a.l.6 o : .to do .6 o .6 .6 e.h.e.6 , p o Jt m ai.ó hu.mild e..6 
qu.e. 1.>e.jam, c.Jr..ia.m c.u.l.:tu.1r..a.. Exi.6.tim,_ de. óa..:to, ma.nióe..6ta.çõu dive.1r.. -

1.>a.1.> de. c.u.l.:tu..tia., ma.6, a.c.ima. de. .tudo, a.qu.ilo qu.:e. o .6e.lr.. hu.ma.n.o c.1r..ia. 
c.am .6 u.a.1.> mã.01.> e. .6 e.u. e.1.> pZ1r..i.to t c.u.l.:tu1r..a: u.ma. da.nç·a., u.m c.a.n..:to, a..6 ·e.� 
------------------------------·-·-·-·-·-·-------·-·-·-·-·--------·-·-·-·-·-·-·-·-·-------·---------

( 7) E1.>c.1tito polr.. .6olic.itaçã.o da. Comi.6.6ã.o N'a.c.iona.l de. Pa..6.tona.l Ope:1r..ã.
Jtia..

(2) Puqu.i1.>a.do1t e. a..6.6e..6.60lr.. no CEVAC-Ce.nt1r..o de. Ação Comu.nitã.Jr..ia., on
de. c.001r..de.na. o p1r..og1r..a.ma. "Re.601tma. U1r..ba.na. e. Cidada.nia.". 
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tõnia.6 que c.onta pana 01., óilhd.6, a me.6a po.6ta pana. o almoço, a 
peq,a c.1u.,ada pelo tnabalha.don na óã.bnic.a etc.. Toda.ó e1.,1.,a1., óon
ma.6 de expne1.,1.,ã.o di c.ultuna c.onne1.,pondem a vl.6Õe.6 de mundo, a 
modo.ó dlven.60.6 de len a nealldade e nec.1u.,â-la. Ao tnan.6óonman 
o mundo que o c.enea, o tnaba.lhadon c.nia umi c.ultuna que ·ê, ao
me1.,mo tem�o, unlven1.,a.l ·e, ao me.6mo tem�o,- e.6p�c.1óic.a., E1.,1.,a ·e1., 
pec.iólc.lda.de a.c.ha-1., e p!Le.6 ente em· e.ada. pa.1.1.,, . em e.ada negiã.o, no 
c.a.mpo e na e.idade, em e.adi c.la.1.,1.,e, .6�c.idl, em e.a.da. indivZduo. A 
c.ultuna é lnólnlta. e.orno a..6 onda.ó do ma.n i e.orno a..6 e1.,tnela.1., do 
e.eu. 

Toda. e1.,1.,a. c.ultu�a., c.om .6eu.6 milh;e1., de 1Lo.6to�, indic.a. o e1.,tã. -

gio evolutivo em que 1.,e inc.ontna. um detenminado 1.,egmento da. 
humanidade. Faz-1.,e nec.e.

6

1.,ãnio que a.· c.la.1.,1.,e tna.ba.lha.dona. c.oriói:_ 
11.a ab1.,oluta pnlo1u.,da.de ã. que1.,tã.o c.ultunal em .6eu óa.zen diã.nio.
E pela c.ultuna que 1.,e tnan.6mitem c.o�c.epç.Õe.6 de vida, valone.6 ,

pnoc.e.6.60.6 que moldam no.6.60 dia-a.-dla e a.6 óonma.6 pela.ó quai.6
c.ompneendemo.6 o mundo e bu.6c.amo.6 tnan.6óonmã.-lo.

E, pontanto, atnavé.6 de uma nc.ultuna" a.ntió�c.ialmente pndduzl
da que o c.a.pita.li.6mo pn·oc.CL!La._ �e a.po.6.6a.lL do.ó ·deii"ejo.6 e .6onho.6 
do.ó tna.ba.lha.done.6 (via., p.ei., a mld�a. eletn3nic.a ·e �
do bombandeio diã.nio da.. public.id�de). Tudo ,l1.,1.,o'. c.om o 

pe.1.,a.
obj e·ti:._ 

vo de ac.umulan 1., empne ma.l1.,· c.a.pita.l e poden pol1.ileo, e1.,tabele
c.endo a.1., negna.1., pa.na o 6unc.ionamento da 1.,�c.iedade. ·pon e.6.6a 
na.zã.o, a que1.,tã.o c.ultunal a.6.6u�e, hoje, papel dec.i.6Lvo no c.a.m
po da domin.a.ç.ã.o, "mo1.,tna.ndo" a "monte" do .6oc.ia.li.6mo e a. "vitõ 
nla .to.tal" de um c.a.pi.ta.U1.,mo em penmanente· c.n .. l.6 e e dec.a.dênc.ia. 
Ve1.,mi1.,.tióic.a.n o pnojeto neolLbena.l .6ignióic.a. tna.ba.lha.n a. que.6-
tão c.ul.tundl, pa.na que .6e chegue a v�lone.6 nea.i.6 e .6e nee.6c.ne
va. a. hi.ti.t.Õnia. 1.,egundo a. vi1.,ã.o da.1., ma.ionia.1., '..6oc.ia.l1., (e não o 
c.ontnã.1u.,o, e.orno 1.,uc.ede hoje l .•

t pon e,1.,1.,e c.on.junto de na.zÕe.6 que 01., pnopnietã.nio.6 do e.a.pi -

ta.l pnomooem o de1.,empnego ·1.,l1.,.temã.tieo, na. medida. em que e.ó.te 
li 

a.pne.6enta uma 1.,énie muito pnoóunda. de c.on.6equênc.ia.1., pa.na. a pn� 
dução da c.ultuna. do.ó .tnabalha.done.6, e.ui.tuna. que também é memõ
nia e nela.to vivido n.o.6 c.onónon.to.6 pana. pôn óim ã. explanação . 
E1.,1.,a.1., c.on1.,eqÜênc.ia1., 1.,ão tambêm expne.6.6a.6 pelo inóindã.vel c.ic.lo 
da.ó mlgnaç.Õi.6, que o.6 tnabalhadone.6 nealizam em .6ua bu1.,c.a de 
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tna.ba.lho. E.ti.tia.ti migna.çÕe.ti .tie. dão pnlme.lno no lnte.nion da.ti clda.

de..ti e, logo a. .tieguih, no lntenloh de.tite lmen.tio e complexo pa.1.ti ,

penconnldo em todo.ti o.6 .6entldo.ti pon g1tupo.6 cada. vez ma.lo1te.6 de 

de.tiempnega.do.ti � cata. de nova.ti �cupa.çÕe.6 p1todutlua..ti. Somo.ti, a.ól

na.l de conta.6, um pa.Z-0 de. mlg1ta.nte..6 po1tque. .tiomo.6 um pa.Z.ti .6e.m ne.

óonma. u1tba.na. e. hem 1te.601tma. a.g1tãnLa., com 10% da. popula.çio conce.n

t1ta.ndo em .tiua..6 mao-0 50% da. �lqu�ia.; onde. o de..tie.mpltego c1t3nlC:o, o 

.t,ub-empnego e o de..6e.mp1te.90 1
1·dl.6óa.nça.do 11

· con.6tltue.m a. nea.llda. 

de. dlãnia. de. mllhÕ e..6 de. .6 e.ne..6 hum.a.no.6 .6 em 1ta.1z e..6, va.hnldo.6 pe. -

lo vento da. l�ceJtt�ia., de um luga.h pa.Jta. outio, hem pa.ha.del1to.
• _, -í --v �, � .. . ,,_ ( � ... ;: ' ... •. ·� .,> 

A b1tuta.llda.de da.ti condlçÕe.-0 de. vida. lmpo-0ta..ti �.6 ma..6.6a..6 tha.ba.lha.

dona..ti e.ticne.ve o .6oónimento em -0e.u.6 1to-0to.6. A luta. do.ti t1ta.ba.lha.

done1.i cont1ta. a. explona.ç�o do· ca.plta.l e.6cne.ve. ta.mb�m e.m .6e.u.6 Jto.6-

to.ti uma. hl-0tÕnla. que. ilvno a.lgu� conta., e..6cne.ve e.m .6e.u.6 1to1.ito.6 a. 
e.tipena.nça. da. vida. ;elhon que .6e. con.6tnõi a.pe..6 a.n da. e.6tupide.z da. 

.tiocleda.de. ca.pita.,f..l.6ta. dita. ne.o.U,be.na.l. O ca.plta.ll.6mo pnocu1ta. ·n!. 
duzin 01.i tna.ba.lha.done..6 a. pnodutone..6 a.utoma.tiza.do-0 de. be.n.6 e .6en
vlço.6, bem como con.6umldone.6 nobotlz�do.6 do lixo pnoduzido pe.la..6 
.lndú..titnla.1.i e pela. m1.dia. eletnônicct. Bu.6C:a., a..ti.tiim, e..tiva.zla.n a..6 !

moç;e.6 ge.nuZna..6 do.ti t�a.ba.lha.doni.ti, .tiub-0tltulndo-a..ti pelo.ti e.nla.ta.-
do.ti de todo.ti o.ti tipo.ti. Ape..tia.n de. tudo l.tiio, a. ne.til.titêncla. do.ti 
.:tha.ba.lha.dohe..6 .tie.gu� �e.con.6.:tnuindo a. hl.titõnia. e con.titnu.lndo uma. 
cultuna. venda.de.lia., muna.l ·da.-0 luta.ti e. da.ti conqul.tita.ti, me.mõnia. do 

Luta.Jt cont1ta. o de..tie.mp1tego .tilgniólc·a., pon óim, luta.n pe.la. conqU:i2. 
:ta. da. ma.l.6 a.lta. qualidad e. de. vida. pana. m-UhÕe.ti de. tna.ba.lha.done.-0. 
Slgnlóica. a. conqui.6ta. do te.mpo liv1te pa.lta. o a. 1eto a. a.le.gltia. o . u , , 

a.mon, a. cama.na.da.gim, .6 e.me.nte..ti de. uma. .6ocleda.de. .6ocla.ll.6ta. que

a.colhe de bna.ço.6 a.be.1tto.6 a. dlve.Jt.tilda.de., a. plu1ta.lida.de, a. de.moc·Jta.

ela. e .tie con.tit1tõi tendo polt_nonte não objetlvo.6 ob-0cu1to.6 .:ti1ta.do:
de algum liv1to empo elita.do ma.ti, ao e.o n.:tnãnJ.o, tendo com O O b j e.tiva
penma.nente o a.1.i-0egu1tan da. óellcida.de plena. a. todo.6 a.quele..6 que
e.titivenem empenhado.ti n� con.6.:t1tuçao da Ju1.itlça. e da. Paz. Sem e..6-
.tie no�te, a. c.ul.:tu1ta. pe.1tde 1.iua. vi.ta.lida.de.. Sem a. e..tit1tela. do 1.io _

e.la.li.timo a onlen.:ta.n 0.6 ca.mJ.nha.n.:ti1.i, a bu1.ica. pende. .tie.n.:tido. O.ti
.:tna.bâlhado1te1.i con.6.:tnõem a. c.ultu1ta. e a. 1tique.za.. Veve.m de.1.i61tutã _

-la.1.i geneno.tia.mente, lncel.i.6a.n.:ternente, polt todo.t, o.ti dla..6 de. .tiua..t,
exl.6 tênc.ia.1.i. 



l.',c�r.1cr:,./íAP.. À 'PÃO. i. L,,co A7 1 ç°1.Ç l) ·1,:, PA"l?°tnl?A-r::,,. Q_/JT= íF.V.�4T�A 
COM AS PALAVRAS "SEM PARAVE1RO"). 

rv..C.v.111v,J, /LO ,t1,,t1,,1,.(!.o Je.-.:,4;.c 1.,cq1,,1.c11.o c.11.--l,&1..Lc, c.m 11 .:la.,(T.olfll:Jn1nn ,,,,p_ 

.ttu1. 1t.C." : n ,, u. ,,. ,t�.m ..Í.-0 :to a. v e.1t. com o d e,4 e..m p-'l.e.� o, c.v.j o p.lio e e. &
� o pllll.v e.1u> o .i.mpo-ó.to a.o ,U .. a..ba.lha.do1t. ó o.i. a.c. .. üna e.-&,tu.da.do ? A de.
.;�� lt Cg �'-á ó C v..l,tu.'t.a.e. d-á--.�; C. • a, 11. o.&.& C 1.1 i 1t., i2m d (1 J A r rt n ;fr,J, : C'.m (.)lt,:i_ 

me.i1t,o, a de�ag1t,egacao da cultu1t,a t[cnlc.a do t1t,abathadoA, o c.o-
ri.h1.::,t.;.-l11,e.1L..tv ���'-l.111u..e�d.;, �o ..e.,ni:3,:, de -,i,n.ó.:, de. c.,Lf'C..1t..;,â:1-1a.l.a,q<•l2 r/01.n

)')ct//,e.C.e. c.om Qll.anae. lt.cttJ,làe.z com C.(, .(.mpti�,ly«.u J1::-. ·:rLVv�,.o -t�..:.110.e.o::3�"'--.:.
,�em ne9oc..la.ç.ã.o com o ,tll.a.ba..e.hct.dci-1t.

1 
.f>e.m um pen:.1.odo eó<J . .t.1.vô de 

��anAicao da etapa ante//,ioh pana a nova. A�ALm, o metal��gico 
C.�JOéC.,é..<1.,t.é..zaáo, qu.<.l. dc.:t'á.rn �una. h/l.lttç.tÍc, hnAfnn:I" 11.y.,1r.c15u.ncla.da. c.om
o a./11 b,{, e.1vt e. ó a. b1t..l..e. o n.d e. de.� c.m /O e n.ha. � u.a. a..t.Lv.i.da.d a., tr hn n ri n Vl(f � r, h. -

,;. ,., r.l,., w, Q. "' .+ <:! .1.. , , 11 111 11 R .;. 6 .i li h ,,;;_ n o. ,o a..1, .i. a. a b rz. .:to Jr n a.11. " v 1. ai. a." d o e. o m -
pu.ta.doJt. qu.e. a.901ta, de...õempe.nha. a "6unç.íio p1t.àdátiva.'1

• Ju.n..ta.me.n..te.
rnm ��64 d��aakeaac.io c.ul�u�iL (oue Dode. 6e� pa�cial nu �ota.l
m'<'..n,l� tt.'<!.V!e:.11.,{,,l!,.lV.. �r,1 r11,,..{..<.u1.> <.:.u.-óu-0 ., <l.111 ou.�"'-.;,.:, 1 1t:io) 1 vc.m .:i dc..,.er. -

g!Le..gaclo do 4abe!L polltlao, da4 1te..lac�e.6 peA.óoai6 e de pJt.odu -
ç.ao e6�abe..Le.c.�da.6 aom g!Lande .6ac1t,�6lc.�o ao Longo du ��mpu. 

Ou��Q 6011..ma. de de�a.g�ega.ç�o cultu�al i aquela de�e.Jt.minada., co-
111u v-lu,v.o l.;(.i.:,...{.11,�, ee..C..;, F"-OCl'-/.1-ôo m,l:3 -'t..�-tÕ.'f..,lo, qu.c. -L1111ocdc. ( ,,u <te• ·,.,:;_ 

KOj di6icalta) a aomp�rz.�n6;o, aAAimJJa�;O e Vl.6ao CILltlc.a de 

p1r.oc.e.6Llo.6 c.e..nt1t,a.do.6 e.m c.u..e.tu4a..6 ne.gLon,cul:i, com .. todo o .õeu. 1t,.l ... 
q_,LJ,.\,.\Á.mó c.ón.ju.n.t.a de. va..lo11..e·.6. l.l�igu..a.gc·m, ge..b.to.&, .t.Lte.Jt.atLUrn o

//,al, 1t,elaç3e� a6etiva-0 etc. Pen1,e..�1,e,, p. ex., no t1ta.ba.lha. 
""�·'< d,r,. -'!i-<Us,"l .,:/(! �1r-�"·'- ,./,. :,,..,.,. rln Hh.f.h, f>l)I 'Pi> . .lt.111.ct.mbLU:J.O_ 'FJ,.:fO 

-0 e.1t hu.ma.rto, nâ'.o ila.//,o uma. c.nico-iç.a., .t4a.ba.lha no c.a.mpo me.ta.de do 

ano, na cidade, a out1ta metade. Nao i tna.balha.do� uilba.no n.em 
�u�aL, nao e1,�a.beleee.. vlnculo.t, ou. Le..a.tdade-0, a6e�o4 ou 4eLa 
�;e&, pehman�ce pnh�ldn ern re�4�nA, &Aagmen�ado, in�apaz de 
p-e.�11c-.>nc.n.tc. c.omp.1z.ea.J11.da..'I. a. �.1..t��l"-ldQ.z ela ul.c11!'à:n11.i.n r,npi:tn.Pi.A

ta qu� de..1,aba .õob�e. �u.a ca.beç.a. e a de. -0ua 6am1lla. E.õta de-0 •
;l.nu...lç.ã.o " -0 em v.lulênc...la" 6.Z-6.i.l!.U. úo .t1c.a.ba..t.ha.don:., c.om a. cleó.t.,'tu-l -

ç.ã.o de -0lta. hL-0,tÕJc..lct e. memÕJt.-l.a. c.ole.t..lva, ê. o .t.onho da. dom,ln.aç.ã.o
11 -� �m d c11� 11 do c..a.1�.i.-ta..e. .5 o b.1z. e. o .t.'l.et. b a..e. fie, •
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Econ�mistas costumam fazer graça dizendo que h8nhumQ d�s 
explicações �a infla�io, d' conta do pagode brasileiro de preços mas 
com o dese�prego é rigorasamante e contrário: todos o• tipos de 
Cê�JJ�Mr:-;�n pr·r"�'"rtn,•i r·� <=01".l"\r.ac::.id�;,-;, dc:-:::..\·;;111,...,1 '='=:J�ltl tJU ôdSl J. .

Em 90:1:r·al, se fala ch2 desem1:,rego conju1"1tur·a1 (gue clep1.:mde di:\ 
•,üt.uac;.:�o d1,'1 '. economia no mrnnento) f.� cla.que,de Eístrutural {prcivoc::acJo peda 
eetrutura m�sma da economia). O estrutural $W pode dar por 
estrangulamehto persistente no uso de fatores, ou ser causado por um 
''s�1lto t��c:noilófJic:o". 

Em toda economia e sociedade, h� uma taxa mínima de pessoas que 
f 

9uerem traba1har e no momsnto nâo estão trabalhando: mudando de 
emprego, sai0dc do hospital cu da faculdade etc. t o desempre90 
1'frict::ic-ma1 11

:, de 11 ,i;deit,::1mento11 
f� pode �té c:re�=.H::!é?r c:cim a melhoria. d,3 

situaçic (mcliS gente larga o �mpragc para procurar novas chances). 

Dcs tlros estruturais de desemprego, um tem a ver com o atraso 
e o outro co� e avan�o das for�as produtivas; esta mistura de atr�so � 
pregresso t �em Brasil. 

O pri�eiro tipo de d�sempregc e�trutural, por estrangulamento 
persistente �e uso de fatores, é subdesenvolvido: e caso clássico no 
Brasil é o da rela�io trabalho-terra. A estrutura de posse e uso d� 
t.et"t,::l -f-=iz c::r.)m q1Jf..' ha.j a tE::�-rr,a sem genta � gente;;: SF:ln t(�·r .. ,.·,:1.

Em 18�0 foi feita uma lei da Terra, até hoje pouco modificada� 
as tentativa� de Reforma Agrária esbarram no poder efetivo dDs 
:int�:r·f?s·::,L"'""'·· contr··,iir-io-;;; e se t!!SV<ii\ZicW\. {� l&d chr1 i.9:50 se pode �=�xplic�:i.r-
a��im: cedo ou tarde, a escrav�tura ia acabar; para os propri�tários 
cicl agricultura de expcrtaçlc - que d�v�m �� �Dr��� nn Brasil �tj !930 
-· J11LerE�ssav,;;1 rerJ, . .1z:1r o aces1;;cl à terra. Era preciso havl�r J.,:-wr-:H1ore':3
��em b::.1rT,-:\, pii:n-;;,, tt"".:�ball1c1.rem "b<'::1r·ato 11

, ou p.,,1gar�1m p&i-.a plantar".

Mais ou menos ao mesmo tempo, os E5tados Unidcs ciplicavam uma 
lei que favorecia a fcrmaçio da propriedade familiar. E9ta gera 
emprego para as famílias lavradoras � palas suas compras ao artesanato 
e à ind�stria, de ben5 de consuma de equipamentqs. 

N�io !·141:vendo re·fcirm.a açJr,:;iri.a, :.=.;e dá o "êxodo rural 11: ,:1. popuJar,:�1o 
,:1ue p1.:1d<,;1, :St\ i do camp�:i e vai par·c,\ .;1 e id.;;1cl<�, "l""E'}Cõ;1\""l'"t::'S)<;1ncJo" 

constantement� a massa de tr�balhaddre5 sem qualificaçâo que ficam 
entre o desemprego e o rebaixamento salarial. 

N<:> campo mesmo, e<:;tq si t.i.l,i;H;:�íc., pn::>dl.lZ o II desPmprego d i ��.;f.:::irc;:-:HJo" , 
ou camuflado. O que é is�o? i uma situaçâo em que vários trabalham 
j un t.os, rn,;;l.S o ciue procl1.1zt,Hn, 1:SE.' 1,,-iDdf.;:o·,-ici prrn:luz :L r com menc:i� .. !Jente; h�\ 
1�•i::''=if:�Oc1�.:i/h�·Jy·as ec::onômic:amE.1tTt".E1 "p.,1r·did.:.,:,:.; 11

; as p(./��SD<::"\S cont.Ü,L\díll prn
sol iclar:i1:,:ciade f.,;lm:il:i.,ar e f,alt,,.t O(.� f,li:i'n;;pet:tiva';".i; c:11.1a•,5r,;� �,empre c�m ten·.3. 

,i. 
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l 
pior, que nib interessa à grande propriedadei mas submissas a estG. 

1 
D des�mprefJO "sazon.a l" é t(;)1"11por·ár ia, mas d i-fere da conj 1.1ntu1-al. 

O conjuntural depende da situação da economia. O sazonal, da �peca do
ano. Certas.

lculturas nu� per�odo <corte d� cana, P:&x. ) exigem mio de
obra que dispensam depo1s. Seguem trabalha possui a terra, pode ter 
outras cultu�as no tempo am que nio trabalha na principal; a 9rande 
propriedade �ontrate e despede. No Brasil o desemprego sazonal está 
geralmente l'gadc cem o estrutural da terra-trabalho. 

Assim, que a Reforma Agr6ria interessa ao trabalhador da cidade 
' 

nâo apenas p�r solidariedade com os lavradores. Seria e primeiro passo 
para uma pclftica de empresa. 

O se�undc tipo de desempr�go estrutural é chamado de 
tecnológico � t�rn � v�r com o im1:i-ac:to do -av.anc;:(.J da.$ f07'Çf.li.� 1;1·rodutiva�.:; 
Mã t'&fa�ãc, dc;i -'.(abathe c:orn ·t:à,noL..�9 .. � e ect·vli9a�o.f:kvan':!,e mats se 
avan�a em equ1p�mentos novos, normal�ente se emprega menos mac de obra 
e se joga mafs cem tecnologia e com capital humano Ccapacita�ão). 

1 Agora� o Brasil e outros países semelhantes p�rtiram atrasados 
para a induptrializaçio, usando e�uipamento e tecnologia que outros 
desenvolvera,n. Só que os criadores de tecnologia e de equipamentos os 
ajustavam à I realidade deles: quando a economia se aproximava do pleno 
emprego, invkstiam �m tecnologia e equipamentos novos, para atender o 

1 �· t. l'' d . 1 ,_, mercadc em expansaa e gas .ar manos em sa.ar1os, re uzinco a mao de 
obra. No mo�ento de menos pique econ8mico, er� m�is lucrativa redu2ir 
salários �ea�s e usar o equipamento e tecnolosias existentes. 

Ora, fsta organizQçio da produ��o � transplantada para uma 
realidade dirersa, em que há pouca mio de obra bem treinada; há 
relativamente pouco capital acumulado; a tecnologia tem que vir de 
fora; a maib� parte da mâo de obra disponível não tem como ser 
aproveitada.! Quando a renda e o produto cr�scem o bastante para 
poderem ccme�ar absor·ver mais trabalhadores, e salto técnico lá fora 
se repete e �eprcdu� o mecanismo anterior aqui dentro. 

1 

Quanctb nos t.(�mpC'J� do '1 mila91-e rff<:1s,ilf�il"'O", o pr·oduto indus t.i-i�l 
cresc:i,J. ii'Y.; ,;ao ano, o emprego crescia. 4,5%. Par.a o @mpr1Y,•90 -i'lC01np-=1nha, 
a populai;.ão,

1 
Q i:>n.·Jduto industrial t.�1T\ que C:l"'escer uns �5%; c>l.l :.��;: n-�vê o 

modr.do todo ; do crescimento industrial brasileiro. l\leicessúri,::i. pol 1.tic,:1 
industrial c�iativa, que assoei� a expensla dos bens populares de 
cons1.1mc, (m'-.,r!.adia, alimentaç:âo), qi.Je geram emprego, com a pes1:1uisa 
tecnológ1ca �r6pr1a. 

Mas d desemprego atual tem muito de conjuntural, também 1 embora 
Po( ucna conGunlv�a prato�aads.· se pulamos 86, eslamos uma dQcada Q� 

r 1:,;icessâo: <l:\ • ecoricir, ia nãc> i::re�;ce; os bens e ser-v i<;os r.wocJu2 idos n�1 
Brasil num �no, igualam mais ou menos aqueles de 1979. (Isto se chama 
n?.c..:�ssâa:,. O'r-.:::t, a gente viu c:oino . e> produtrJ 'l:em q1..1e c:n;�sc:,n- •':J. p.zu-a o 
emprego cre5icor i. Comn c)s j CJvems que c:hes,.arn ao ilH:'.:-rcadCl de trabalhe�.> 
sâo mais d� que os velhos 9u� se aposentam ou 05 trabalhadores ativas 
que morrem du emisram, re5ta 9u� o desemprego s6 pod@ cres�er. 

Br.asil 
E por·! qw::� a 
se �ndividou 

economia brasileira nâc está crescendo? t

nos anos 70 para crescer aceleradamente, 
2 

que o
d-ande;)
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prior:idad� ,,:1.\ ben� "r�c:os em te
7

nt::>l(:Jgia e �apital 11
. Por_ vá.ri.a� rêurões,

os juras 1nternaciona1s eram ba1xog; parecia fazer sentido a Brasil se 
�ndividar paia crescar. Mas crescemos dependendo muito de equipamentos 
e tecnologia$ gue vinh�m d@ fora. Hoje, a dívida externa a pa9ar & um 
peso, grande' parte do esft1n;:ç.) brasileiro cada ano va.:l f><':!.,··,,:l ·Fora, sem 
contrapartid� para nosso consumo ou investimento. 

Mesmo\se n�c fosse a divida, o problema persistiria, diminuido: 
nâo há tantó interesse dos países avançados, de nos forneceren1 
tecnclcgia e. capitais; parte porque a accnomia mundial está em_marcha 
leota· �arta:_ R�lT"OIJ� �f��nrms , .... , ... , ... , .1 ,:... ,_n:tq� ... ,, 1�

'. .e .:l �2 1C ........ , .. ,,,'õJ.

<=l p 1 c:1n ·b .. i. s, q t� u111 1 .,.do e H i g€.rn1 
esperança da lucros vultososJ 
"lie1 11

, do qui:! -Fon·ier.::er capitt:>.l 

t'I n, nv- (' ·1 m ,., . -:, . :!,, ,- �, •. d ,., ·• fº '? ·- "" ' ' :la, =, • .J ,· ·- .,- -· • ] t-',:11 r.:1 p, �J.11. t!.1.1 110·.,,..ic:::, va, 1a1t:r�s-, ,.,e.- arl.Lm-a1.s 
grandes massas de recursas, de outro dlo 
vale mais a pena investir nestas setores 
e tecno log ii.\ "ac:1ui" . 

Outr� '.coisa. No Brasil, o governo (sobretudo federal) foi 
decisivo no impulsa ao desenvolvimento, subsidiando de diversas formas 
-3. -Foriiki.1;:�::Ír.; de cap i t�A l . Esta (::-ap-ac idade do Est.aclcJ b-r as i 1 tii ro 58 
esgotou. i �m fato com raz6es complexas, mas em si mesmo f�cil d8 
ent:0nder � D :podi.-ff públ iC:ú brasileiro não tem m,ais condir;:Õ(:,S ds �H;. rr e; 

• 

1::,1·opl.llsrn· i:1o crescimento, que foi desde i930 � sobr·et<.1do no t1;;Hnpo dD 
"mi1,3.ç,frt;i". i-)té porque o 8,-:l��il crt"?sc:eu; o re:t.,,1tivo suce<:,�o do 
clesi:::nvo l v :i. ment:. i srno 91:"�r·ou SE�L\ -f i.m. Ef1C1Utilnto nâ:10 i.��,., 1-E:�i:Ü,�$i1-.w1ha o p21p1,, l. cJi'.'.J 
Estado no Br�sil, há o risco de fic�rmos patinando. 

Volta�os à divida externa. Para combater a inflaç�o e ao mecmc 
tempo pagar ,a divida, os países latino-americanos tim tido gue usar 
pol:iticcis ��ccinômicas r·'í.'!t:esr:.dvas, qut:.� fr·eiam a .;.,,l.ividade fricc.mômic:ca\. 

Além �istd, ,aduzem a protaç�o à ind�stria na�ional, gue tinha 
crescido pra�egida. Esta proteçio de fato mais cede ou mais tarde se 
devia remove/. Faz sentido para a ind�stria nacional nascente se 
firmar. No Brasil e outros países latino-americanos, às vezes durou 
demais ou nâd estimulava as empresas a criarem o novo; mas a forma e a 
rapide� da a�ertura, em alguns paises sucateou a indóstria. Nü Brasil, 
at� que meno�, porque é maior � mais complexo, em parte porque nenhuma 
pc, l :í. ti cc'j_ econ

1
'Ôrll i C:i:\ �',C:!:l conseguiu .:iP l icar· ct ·fl..1ndo �r1tr·o nós. Ci que

t:,:::,cnoc;r.at-=.is ,=l;rrJentino�, e eh:ilr,inos critic-am c:oml") -=1 inc:ot11p�;:itêncit1 c>u 
falta de seriedade tupiniquim, nos tem salve em parte. 

Para o· desemprego começar a diminuir, o Brasil tem que sair da 
'\"'e��S5ãC e 'd(lli,ã'< � �"(e�ey • tel'n Tna�!;, c:hahc::e da ,fazei"" H;,1:.D, que OS 
vizinhos, 9ue costumavam ser mais industriais de que nós. 



A ausência c 1e controle pcrmit e corrupçao em alto grc!.U ' 
elas fj_fü1nç2.s p{1bli ca!:: De:=:�a.e o ní vcl f e0.1:·r8l .'.lo ô!1uni cipn.l, d.esc1e a a -

A > ' ,, }' ,. t• ,., ' l' h"'J'r 1 bll° CO r,y•recri 

, 

rea economic2. ato a Ci.e f::nuo.e: TJ.va ,1z2.c::1.o 00 cin '-'-· o l)U · 
,.i- c..-

d:1c1o em maior escala junto sws menos pri vilegiaaos. 
Justica: Lei pen8l 8plica�a a populaç5o pobre. N;o h�' 

e:.d.g�mcia ao:::. e[·tn.1.toe ele renda nmi.s 0levnto2 .• O jw7ici:�.rio é um poder· ' ,., . t 1' . E�e,n controle e Of:', JUlZ,es sao vi a icios. 
Legislativ�:-, O:·Brasil c1i:=..::.pÕe de wn8. constituição, mas ' 

hií. 11ouc2. P.[Üi cPcâo ela lei. Ex.: a maiorü.:i. c1o:=:: tr2balhadoreE� não tem 
carteira :::11::sina<Ja. Tl�moe. a.ireitor=i soci8i 8, FJéH? E,eu cumprimento é pouco 
sr.=irant i elo.

MeiBade doe trnbaUiacloreE: vive corri bo.:Lxa rcm1meracão:' ' 2 .,,, . t' 1' . ' Ate doiE1 s��lurio!::�-,n1.nimos - senélo C'Uc . l!Í<> viver,i com ,1 e llm Sél arJ.o mi-
- , -

nimo. P2.rte ao. populaçao que podernm!::' considerar excluiaa: habi taçao , . . t
,., ,. 

1 1 . 1· precarin, alJ. 11'\en ·açao sem o nn.nirno C>E' cn orins, cr,1pret�o:c m:::o. remunern-
rfos, desemprego e �!ubemprego. Pode;fl ser eleitores 111.nG a br-!ix2. quB.licl.8-
a 8 Ct e FU.�f, 

política. 

- ,. -

conêli<]oes de ��obrevivencia oe torna objeto ele rn2.n:i.-pulaç8.0 ' 

Er.-1f:\88 l:i.mit:;1.çÕes contri1Juem pc.r8 que 8.P, elites clorrtinan
ter:: :itrovés c�e uma e.8rie ele mecrmiE!lnos e mo.nob:ras im·peça� o pleno fun
cionFtllt(mto c1a acmocr:::1.cia e o atendirnento e.os interesses da maioria: Em 
mui tas c1i::d.P-Ões i11.-y,ort�n1tes ej_ndP. n00 é n nwi.or:i.a (Jue decidem é a mino 
ria econom:i.cr-1.11iente · cfo111inante. Um dof:'. mec:::mif"-n!oF é o prcconcei to que a; 

· 
1 t _ ,. · " · 1- a 

' clJ.tes conr:�f:!tucm p_on ar na co:t'.lsci<mcJ.a C!P !rnn·vos e que so pessoas 
"ef,tua.::ifü-1,s" ,"doutoref\ 11 , podem rer -políticos. Outro é a vti]j_7,gçao doe.' 
meios c1e comunicação souial n serviço clof:1 c;r-v.:r.w�� c1o,,ümmtes, além a.a '

frr-i.uck, inversão ae c;un11ti2s imen[-:as na J'als2. pro9agE1nds. de carldf a.ato é 
vcncliàos. 

No (�ntanto conseguiu-se l1.rn.8 série ele F.:1,van<;os nos ulti··
mos anos: cleiç�es de parlAmcntarAs comprometiaos com a popul8ç;o, e -
J . ,., ' 1 

. . . ' 1 1 'l 1 't. __ eJ.ÇOf·'G 08 n guns covernos municJ.paJ.E>, a nrrl'.·U)f:1.ca ue y.io. i icos corru-
ptos, n forrm.J.lnç8o de leis mr-üs favoráveis 20:::� trabalhacJ.ores, até n in 
cl1-1E::;o ele alguir;r:-1 s rei vindi ce.r.Õ ee feitas por 1novi "Wt1to e populares na po 
7 't . � 1 . . . t 1 .• f 

-
_i �co� ae a gune eovernos mun1c1pa1s e cs··a�uais e mesmo ·ederal. 

rnra aprofundar a. democracir, é preciso r�· c1emocratizaçs,o 
dos mcj_os ae comunicaç�o social, eleiç�o de representantes ao povo,· 
controle dos recursos p�blicos, formac�o de conselhos populares em vi
rios nívcie, etc. Isto favoreôer& � maioria pobre e trabalhadora. A ae 
mocracia plena de fato acorrtecer� quando forem os interesses aa maio·= 
rio oc interes�es atenaidos prioritari2�ente. � por isso que a luta pa 
ra �ue os direitos dos tra�Alhadores sej8m respeitados, os excluidoe 7 
venlw.m 8. ·ter os Mesmos cl.irei tos que OE', clcmais, os e-al&rios sejam sufi
cientes pnrr:1. u:,1R vida dÍgna, parR ciue he..ja juetiça sot?ie.1 pa:2.sa neces
�-Gria.r11ent o pelo ·a pro fund ,::imento a o cl emo cracin. 

Af3 elites rlomirn:)ntes lutHrn pafla i:npedir que o Estado se 
ja aemocratizado: Eles querem o Estado privatizado que e! cst�; eles 7 
querem � democracia re::!rita que tivemos t'ité hoje; a s.mpli8.çã.o da par
ticipoçao democr�tiea nao interessn a estas elites. 

3 - SUJEITOS E VALO::?ES r:; r,1ERGBr-!TE 

PRra o reconhecimento dos sujeitos emergentes é funda -
mental a afirmac:ão ele que to ela y.iessoé:i. é essenciP.lmente sujei to pela 
próprio conclição humana. Inc1i vi<'lue.1 ou coletivamente a pessoa não é r� 
aut{vel a simples objeto. t preciso estar abertos para descobrir e re-



conhecer, na diversic1acle regional e n8 co111plexicladc cultural e eocinl,
expref:'.SÕee. de diferentes sujeitos. Deixar emergir o novo pg:17a reconhe-

,.

cc-lo.
1',fa.z. c1o oue clasE"-ificá-lo disso ou daquilo, d8.r tipos ' 

aos sujeitos, o importante é esforçar-se por compreender o que existe' 
de iniciativas e mobilizacã.o da socieaaa.e civil em busca de cidadania. 
Tendo claro que cidad.ania'é umB. construçã.o, os sujeitoe inaivj_duo.is e 
coletivos tamb�m se constroem nesse processo. Nio é certo buscar neles 
formas pure.s e acabadas de sujei toe. socia.is. 

A pnrtir do surgimento dos sujeitos sociaisj uma�das ta

IDefias:,. das:.'. Semanas,. sociais, visualizamos os valores manifestados e so -
nhad.os por eles. 

Nos ultimos anos, tematicae. se transformam em novos es
pa.ços de luta política. Em níveis diferenciados são preocupações como: 
os direitos das mulheres e e.e. relaç.ies de gênero; à.csie;u2.ldade otnicas 
e afirmaçio da cultura negra e direito das nações indÍgtnas; o meio a� 
biente e novas formas de convivência humana e com a nature'za. Também a 
si tuaçs.o das crianças e adolescentes (meninas e r11eninos de rua), os 
:portadores do virus da AIDS. A luta por valores éticos se apresenta co 
mo mais um espaço de ação política, ele exercício ae cidadania. 

A essas novas deraiJlldas El, igreja as coloca o tema de in
cul tu.ração. O conj tJ.nto das pastorai r:1 sociais e a vari r�aaa.e (le "i d.enti
dades" al)riga como: mulheres, negro r::, i 1nigrant es, pescadores f fGC. !:Ü -
· gxli fica uma mo e.tra da ampliaç8.o do campo pastoral, constitui do por er�

pOS que se orgc-mizam a partir de S'\,W,l:.1 a.iferentee. inserçÕes na SOCiede,
de0

A org3.nização desses grupos na luta por valorús corno
respeito n diferença ( i::eja ela cultural, sexual, religiosa etc. ) de
nunciam que há muitos domínios que precisam ser rep.ensados, pe.ra cons
truir urna sociedacle verdadeiramente plural e democfática. Esses movi -

- -
A mentos mostra que os problemas nao se dao apenas na esfera economica.

Quando as mulh�res querem ver reconhecida e valo:rizarl.a'
a . f d ,. d. f 't . 1 . sua i· erença e genero, os negros sua 1 crença e·nica, os eco agis. -

tas apontam novas formas de ore:anizar a vido, amplia-:::-:e o alvo das rei
vindicações e a natureza das transformações pretendidas. A disputa es
tá no campo a.os valores. A luta política não estar centrada apenas ao'
muna.o do trabalho. sã.o atores fundamentai-; para conquista de direitos.'
Seu objetivo n;o é a conquista do poder de Estado, como os partidos. O

que querem é influir no jogo ele forças tendo em vista seu projeto de '
mudança d.as relaçÕee 2-ociais. Por isso, institucionalizados ou partici
pantes de estrutura�, institucionais de diáloeo com o Estado corno conf:'.'e 
lh t , ,, ,,. -

o e ou·ros, permanecem mais age:i.s que os partido�:. Como nao se limi 
tam ao campo das relações ele trabalho, não dJE:putam o mesmo espaço do; 
sindica-tios. O que possibilita gerar um leque d.e novas percepçÕcs polí
ticas que podem ser incorporadas por estes. O interesse pelo meio am -
biente !2-ªs centrais sindicais, com formação; dEL comissãô.veoli'orum, ri. or
ganizaçao a.as mulheres trabalhaclorRs .d.entro dos sindicatos. 

Ao construir novos consensos, sugerir novos valores, ou 
tras maneiras de encarar a vida individual .e coletiva, esr:es atores s-; 
eia.is, do111onstram, na prá.ticR, a por:1sibilic1ade de uma nova maneira de' 
fazer política. 

4- DOMINAÇÃO POL111ICA E CULTURAL

O Brasil constituiu�se - l como naçao 20 _ ongo 
5 , , tA se seculos ele cxis,encia tendo como mR�riz a relaçio de

de seus qu2.

clomi112ç20. 



• 
. . 

Dominaç2.o express21. ao ponto c1e vista de relação com outroE' Estados e na
çies, das relaç�cs internas da 2ocicdade brasileira, relaç3es entre 
classes sociais e/ou setores Eociais. A formaçio colonial mnrcou a nos
sa soei edadc, o noe,so E::-tado, a. nossa cultura política de forma c1ue r-d.!!_ 

� 
da hoje lidamoe. com suas conr.:1equenc1.as. 

O EstB.do se formou notadamente vinculado com a metrópole. 
A política exercida era. privilégio e posse dos setores .... d.oininantes. Na ' 
formacno da sociedade, o que se percebe é a concen-traçao de. propriedade, ., - - , . a . �' o ee-crc1;1{'.ismo, a expropriaçao, a negaçao e o exteri2!1.n1.o .os povos 1nr.t1.e.Q
nae,, o não reconhecimento da cidadania e a explusao de vae.tos setox·es ' 

� -
sociais a.o processo político, econornico e cultural. Na no se.a formr.:1,çao ' 

, . - , - ,, lh d ' de cultura poli tica, a relaçao e sub8.ltorn,.-1., a exclus8,o ua mu . er e .o 
trabalo.ador, o 1')aternc:i.li�.mo, o cliontelic-mo, o racii::'.1110 como herança de' 
maie. de três séculof.:. d.e aoininação colonial. Uma n1 1olição que foi conrpa:t 
tilhada pela liure.l.lesia e nÕ.o 2. li bcrc1ade que tinha senti do _ _para o e:::.cr.s;; 
vo. Por isso, o escr8.VO li bcrt::1,do caiu na indigência e na dee;ra�fa.�,io ,-.,o' 
(Jue importava era s:J.l V8.r o capital e não El pesl:õ:Oa do cnti vo. O fazendei 
ro que se livrou do escravo e nio o escravti> do faznndeiro. 

A violência e a nrofuncl.idad.e com que os traços da domina 
,.. 

.L 
,_ 

.• -

çao colonial penetram' na cultura e nRs relaçmee, d.e cla2sc da sociedade' 
brasileira., sobrevivem eob v2.riadas formas nas diverE,a.s regiÕes do país 

�· ' d l .  t' . ., 1 ,.,. . . � e nos Qlversos perio os �1s-or1cos. AS re açoes sociais no cm11po e a 
cultura política. enraizada na zona rural trazem, ainc�a hoje, o peso da' 
herança colti>nia.l. �fosmo nns �rca::.� urbanas, apesar do vínculo da demo cr8. 
eia republicana, os processos· ele dominação colonial, de forma escamotea 
da, mudaram de forma e sobrevivem. 

Na lutn. pela deraocratiz-açÊÍ.o e a moderni7.,o.ção corn�crvr:1.do
ra empreendida pelm ultimo per:Í.od.o ditatorial( ai tadura), ao mci:.imo tempo 
que reafirmou privilégios seculares, como o do. propriede.cle à.a terra e;e
rou um processo ele irnigração intenso e joe;ou no mercado form8.l de tra1::in. 
lho novoe. e iinen��os contieentes, agorc=1 constituído:::, ·por mulheres, jo 
vens e crir-mcas. 

A partici pHÇ8.o femüüna no ·nercaclo dü trabD.lho, com o pa 
pel fundamental na reprodução d.o. vidc1. nos bairros populare::., como em ti:=

. . d. ,.,. , . d 't. � , . reas rurais criou con. 1.çoes pn.ra o exerc1.c1O a cri ·1.ca ao oom1n1O mas-
culino na cgfera r)olÍtica. O e;ranae peso relativo das mu1J:1erer:; nos movi 
mentos populares das ultimas décadas é fruto desta nova rec1J.idade econ� 
mica e polÍticn. 

As lut�rn políticas ao no se.o período re:pÚblicano, ao mes
mo tempo que evidenciarem a emere�ncia de novos sujeitos políticos e ' 
traziam à. tona as dcmandae, populart:;s paro. a democratização d.o EstE�d.o e' 
d l ' t • • d ' ,. , 1- , ' , • a po 1 ·1.ca, evi enciaram ·cambem a·cravem dos sucessivos :per1.odos a.i tato 
riais, a reafirmr.-ição aos p�drÕes seculares elos setores dominantes, da -;
privatiz�ç;o do Estado e da exclus;o das maiorias. 

Há uma c"lisputa política, entre oe setores :ropulares e os 
setores dominantes. Sendo que os ultimos aceitam a disputa embore. tcn 
tando limita-la dentro de pa.râ.rnetros institucionais seguros.

No ent::U1to, as· lutas pol
.
Ítmca.s vivenciaa.as e exercidas ' 

pelos setores populares nus ultimas d�cadas geraram processos que esca
pam s,o controle dos setores a.ominante:3 e dR.o pistas para 2. abertura de' 

. nh 
"'1.,# 

� • ,.,,, , • novos cami os p2.ra a 121;.peraçao �1a o.ominaçao poli ti ca e cultural. 

I)• L �· I irun,e cüsso nos que pensamos a justiça socinl precisa-' 
moiJ partir do princípio de riue o ser llu1t1c:U'lO é sempre um va.lor em si e ' 
p"'ó':if si, e exie;e ser considerado como tal. A dominação política e cultu-



... 

ral é dcsrr.iE'ti ficada., qunndo há valorização dn pessoa :irnrnana, respei t8.!2 
do sua indiviclualidade. Porto.nto, o c1.cesso ao trabalho é um fund8.mcnto' 
ético essencüll n;:,_ valorizaç30 da pe��::::oa l1wna..-ia, por à.8.r clirei to a por
ticiDaçio nas dccis;es dos �roblcmas da sociedade. 

t- . ::, 
. - . l' r�a.o pod.e111os esquecer que o:::-. :ncnoc o.e coo11un1caçao E1oci2. 

que estao ccntralizadoe nas m�os dR elite, � o principal fator de mani
pulaçao i deolÓgi ca, que é ���o·l'."vida TJelo povo, de E,C8.n�ct ori z1.mdo ;_:i, cult !:.. 
I�'-1 n() P'L"ll e:, ·r· r) r"l rp 1 1· ri· na o e "·t1·t r': V"' lo r·e e: qU'' o .,. o 1'"1.e '.) l l1r> 1· o .-, C:'. r::i' -f·u '1 r, o ... e e-.: ' e ... .,:· . . a � .... � ... �_,A.. .. _ \.1. � .. Ci-� 1..., 

i. ... V _J. e_, __ .. c .... i-_ .._ V .. L., .. '"� 

sociais. 
O indi vi<.h1éüi :::,.rrio, o r2ci smo, o machü.,1110, ��é:W '.Mmi festa -

- -
, 

,.,,, 
çoes d.e donüneçao poli t:i. cn e cu1tur�:t.1 CJUC este.o pr0.Fen-tcG nos r:1.ovimen--' 
to�� :=·oci.a:Ls 1 ore;a}üzaç;es, sin,Uci,tos, ;1artidos e llé� ·prÓr>ria igrej2 .• P,ê. 
ra pensDrmos o col0tivo é prc:)ci.so r:mtcs tJ:'éü,alhr-:irmo:::. o inl'liviam:.l no ' 
sentido de construir urna r:ocicd;:.:de nova oncl.e af: ::)ü�'.f:'.oni:::1 so-j2.m E\Ujeitos' 
da hiet6ria. Mulheres e ho�ens sendo prota�onistas, �iscutindo a orea -
nizaç�o e execuç;o das aecis;es sociais. 

:X: ): X X X 
---------------

ESTES TEX�ros srmvEr.:r DE !U'OIO FAHA AS DISCUSSÕEC- D'�"1ç,:vo1vr·D/l,..,POS l� "LF'NÁI>JA 
V . J.,u 1. ' .0 N03 GHll-.r. -� · l somu� os ·rrmA:s LEVANTADOS NOS 1·.msr..ros.

. .• 
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1- DESENVCLVIf,rnNT0 ECONÔ!'U C0

A sociec1o.do br8t7:'i1cj_ra, princj_palm.cnte oi.:: opd. 1 1idos, c Ji
ficilmentc é 0.nvolvid2 na �i�cuss�o 2obro desenvolvimento cconSmica.Jus 
-L i' f' • C .-, e I- t � ., • f , • - , -1, J. c,.-..::'. e po1· ::::er es·ce u:n fü:E-Ul"l ,o \'e oi:·.J_cil conr11ree11eao, 2,c0-sf.'.ivel a11e
na::3 à.s :pct�-:::oo.::.:� com for:n21980 ncadÔ:1üca. No entonto, ri.:) cotirliano, e.o,no�,, 
proclutorer.i e concu;,üéJor0.e numa econii>mia que tem coP10 lÓtric,' o lucro - ' 
reeult2.c1o d.2 explor,· cão o.e. force cl e tr:=ib2.lho. Isso é conàc(1uêncj_2, i! e i
d�ias impostc:.s· pelas clj_teB d�n1inr:1.11ter�� pGra ofa:::.tar e :;1niori.a da :ropulo.
çao do dcbnte e oa partiei ;):.:)çci.o dec-�:[�. r;ur,cl:Po funél,\mcntr�.1. 

O rnoél.elo de deermvolv:i :nento aélot:::ido :�elo 13I:Ft.sj_J_ fracfl.8 -. - - , , sou, provr,.f:� evioentcs 11é:'O SG.o 02 n.Illineros das 1-1e8cJ1J:i_�i::is E'PtatJ.stic:::1s, 
nw.i t? d.m o rritn:1to vivo e dinâm:L co flc-i ferüi d.é.Hl e da rnD.ior:L a da nonula�ão 

.1 ... ' 

::�ubmeti àa 2 d,3e:rerl:-:.mt e r·ituG.cc.o de T�j_ c-crrdüli c1acJ e. 
O :i�rfJEj_l t,Ó E'.(:1''8 cconomica?•1ete viá.vr:l f:�e J'u.0 ir ela Ótica' 

<...) 

t a � d 1 • L 

A • 

t' • A • nor· ca .or8 o.o e:::·E.mvo vimen-1,0 econoinico a ·e agore. em VJ.gencia, apo:::,tan-
do no }JotenciéJl no seu povo e nas f.,uas riquezas rn."turais. 

Repens:;1r a econon1ia numa 11cr::ipGcti va éti-ea, significa 
primeiromente reorientar o mercado p8ra �ue eirv� os int�reeseG despes,.. , � ,.. -

son[�, nuo o cont.rriTio • .t: precieo czH1struir urn. projeto econornico que a -
tend8 à�� n(icessidc1.c1es dor3 80/· ac excluídos. Uma vcrfl::,rkirr=, :'.""{cforma Atrf:i 
ria, que nno [�ejn u:fJc:1 mera transformação tecnml-6gica do c8mpo. Gé1ranti; 
o a.cee.f'.o a terra com apoio te cni co, volÍ ti co, firn:mci:1 iro c:.:1.1)a2',e 2 (J e fi
xar o trabolhador no C8mpo e per�itindo o nscoamsnto da produç�o de for
rnr1. ord.P-no.r1a, et ena cndo 8.S nece�:::::i<'lr•des háei ca:::-: ele consu.mo CiéU:' poplllla
çÕ.es reccpton:is. "' . t . , Um novo ;noc�clo econornJ.co coeren· e com o r::;ue Ja atorclamoe
anteriormente a P-ve inverter éH� priorifü1dcs rl e investimentos elo ainhej_ro 
público na �rea social. 

A) Raa.ic,:Jl t-e:forr11a trihutárin que fnca ;justiça fav.enao com que os :::,eto
- r·res r,ue acumulam com este n10c1 êlo 110 E' 88 .. m contri buj_r :118j s atr1:,.véD dos'

irnpostos; 

B) Que o Estàrlo af:'.f.�uina seu -y:1E1.·oel no sentido de e;arc1J:1tir 02. eerviçoe. es
sencü,1.ie. r:1 por:tüação que· f:20: Saúde-:!, eclnceçÉ1.o, trr-mporte, ali 1nr.nt8. -
ç;o e outra�;

-

C) Co1r1betena.o r,if:'te:naticF.1mente a e:::··;)ccul::=i.c;érn de terra, no C<'1,ri90 e nE� ci
pro r�re f�' si vos) ;arcide, i -r11cmPn-1�2nélo política. fir:,cal jue.ta (inl}1ostos 

D) Envolva a sociedade, as entiélar.l.es ele classe, oe. movirn.entoe. })opulé:"lrcf.,- t, . 
etc. n� definirao as� rriori0ades orçamon ar1�e; 

E) o Est::.do ceve interferir j'10 1r1erc2do i 1 rrpecl.inao c;ue e:::·.te scjs. a princ:i
pal força rcculaaora ae si meemo.

Uni -r.;ro j P-to cconÔ;rij_ co ernba9aclo na ética t ena e a recu·perur
�· • :i � � 

' 

i=, a.0 "C''- ,.,-Jovo._ P2r8. :i.�-e.o é r,re.ciso conr:·truir n vc�r-a. CL1c;n1aaccr.,: oo pais � v - .., , 
... . . . 

d.GêlPira aeinocr2-ci2, e e�::te r::-e cc-n:::·troi ern ,nDse eco,1o'r:ic8. c:ue consiga J n
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verter os valores negativos presentes na sociedade que sio inconsciente
mente absorvidos pela população. 

A dem?cracia de f�to �ao pode ser excludente, deve, por·
tanto � integrar os milhares ele nnseravej_s que aumentam aio-a-à.ia 8111 no�
so pais. 

. . Percebe-se a i,•i;eortância das novas relaçoes · de produção 1 q�e º�, 
81:Jei toe ernereenter:: e2t2-o construindo, de mercado e de adrr.inistraçao puolica, alterEmdo o processo de desenvolvimento econÔ;nj_co 

�� ini_siG.tiv::u:.� econÔinicas se dão noe níveis inaividual e' coletivo e nas dimensoes souial, política e �tica: 

A) n· 
,.. · 1.merrnao individual, co1,ru.nitG.ria, fa:uiliar 

Economin informal; 
Peauena produc.�a�o ( nroc�u0a-o caºeJ·r • 1 1- f -• , , 1 ,· , • ..:· • ::J. • me , ea. jao, con : e cçao etc. ) 
Di ver�.i fi caçã.o e aumento <.1 e pro a u.çao buscando 2limcntar O merca
do informal; 
Ações soliàá.rias ( partilha, ajuda e,o vizinho, contri hu.içÕe�- a , 
campan..h.as. • • ) 

B) Dimensio Social, coletiva

Gerc1ção de renda coletiva ( fÓ.bri ca a e farinl1a, conf ccção ot e. ) 
Cooperativas de proau�;o e consumo; 
Conselhos populares ( participação nos orça111entos e na definição 
de políticas p�blicas ); 

,.. , ,.. 

Açoes solidarias ( mutiroes, ajurir� •••. ) 

�- ESTADO DEMOCRÃTICO 

No Bro.::.:il não somoe plenamente uma a.emocr2.ci8.: Temoe elei 
çÕcs, ternos :r-e11rP.se11tantef:\ oo povo, :-:,epar8ção ce podereE; ( executivo, 1; 
gish::i.tivo, judiciário ), temos conE:itituicão e leis, liberdade polÍticc.,' 
mas no e-ea demo-eracj_a tem e é rins limi ta0Õ os. 

Temo� um Eetac1o Drivati�Pao: políticas etenaenao a inte 
res:::ies a.e enn1c1es r;rnpo f:! economi co s ( bc1nqu0iros, empre:::i(i.ri o�� industri -
ais). E�se� grupos t3m poder sobre o Estado. Defin�m as políticas e a 

- , ... 

distrümiçao do orçamento a eerviço de seus interesees politicos e econ.2_ 
micos. 

Or=:, meiof.'. 1'le con11JJ1icfY)8.o social eao p:ri vatizs.clos: Exemplo: 
HS organizações Globo influe;-n nc1 formt.:;ç::10 da opiniao publica, na vitória 
dos Cé:�ndi<1ato[� que apoiam, na legitimidade( ou ilec:i timiclade) de um [�ove!:_ 
no. 

-

Doif:-� terços rl.os -pc->rlarnentnTes ao c011.;0;rP.eso 11no ri=.:,presnn -

tam ��e vontnacs Clo povo qne os cler;eu: I!Ju.nç�.o po.rlementar 'trat:J�::t como ' 

fonte de rcnlla particul;::ir e escritorio de nee;Óàios. Repreéent2.çao despr.2_

porcional ôoc; Er�t;:1.dos no conGresso contribui "[)él,ra Lyto: oc Estados de m.2,

nor po·pulação têm :proporcionalmente PH:.ü:::. representantes que os Estados ' 

mais p�pulosos (que sio twnb�m os mais politizados). 
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OES�OLVIMEN'l'O _ECONÔMICO PARA QUE?

O PE�-'f-lZ-l 4- . f.:> Jte,-l o P 1)-<

No Brasil fala�se de que a década passada foi uma década 

perdida. Isso-quer dizer que não houve crescimento econômico,

ou seja, não ·:�·.-cresceu o ;Produto Interno Bruto. Neste ano de 

1993, comtod�·crise não só política e social, setores da eco

nomia-estão cresGendo. Nunca se vendeu tanto carro, cresce a 

produção de produtos químico/petroquímicos, há recuperação das

vendas em dezenas de setores etc. 

Porém, esta r�cuperação econômica não si�nifica necessaria

mente bem".'"'estàr. do· ·povo. Aliás, o povo esta pagando a c<_:mta 

com o processo de reestruturação do parque industrial, enxuga

mento adminsitrativo, terceirização etc. As Nações Unidas usa_.l1 

os seguintes indic�dores para classificar os países segundo o 
grau de desenvolvimento: 

* Índice de mortalidade infantil
* espe�ança·de vida média 
• grau de- dependência econômica externa
* nível_de'.iridustrialização 
* potenci,al cientí-fico e tecnológico
* grau de-�lf-abetização e instrução 
* condições sanitárias. 

Refletindo sobre estes indicadores dá para imaginar em que 
.situação nos encontramos. o povo brasileiro vive num estado de 

pobreza quase aqsoluto. Embora não possa.mos negar que o Brasil 
de hoje� difterente do Brasil da década de 60, pois tivemos 
um golpe militar em p4, violenta repressão política, persegui
ção a qualquer movimlÍto que buscasse esclarecer e formar �pi
nião na população., etc não podeIDo? deixar de negar que o Btasil 
de hoje.é mais miserável que o B:c-asil de ontem. No inicio aa dé
cada de 60, O$ salários tinham um peso de 66% na renda nacional; 
hoje, os . salários.pesam apenas 30%. Será que é este desenvolvi
mento que queremos? 

Outros agravantes estão aí com a gloYalização econômica (Merco
sul, CEE, Nafta etc), acirrando o nível de competitividade e tra
zendo modismos, como terceirização, flexibilização da mão de 
obra(CCQ� TQC� TOM, Kanban, Kaisen, parceria etc) com o objetivo 
P..�e?uzir custos, aumentar os lucros e melhorar a qualidade/pro
dut1.v1dade. 

A palavra de ordem final é competitividade. Infelizmente, 0 t�abalhador paga a con!ª· Uma massa_d� trabalhadores vai ser/lim1.�ada do set<;>r �rodut1vo da economia (hoje, em São Paulo, j são mais de lr2 .. mi�hQO d� �e?empregados; no Brasil, mais de 7 milhões pelas estat1st1cas of1c1.a1s) �at:uralmente· os sal·· , · -siona
�

os 
�

ra
,

ba
�

xo com uma .;,,,ío,c concorrê�cia peÍ:��=m�
ª

�m�;:�.
Porem, nao e so o Brasil que est' · d n • • 

lista w. Na Comunidade E 
- . ª v:�en ° esta crise capita-

milhõesfl.e desempregado��
n

�:
1
�a Eu

�
ope�; (CEE), �ão mais de 30 

sem emfpêgo...,. jâ estão falando
s

�:n a, ,3% da mao ?e obra está
de_Moncloa não foi suficiente S 

um n?vo P�ct� S�cial. O Pacto
vai sobrar -pouca co.isa pâra s�lv

e a crise nao e_so brasileira, 
economias do JQ.10undo. As "sobra:; ��=sa econom1a 7 as chamadas 
ra, Alemanha, PRança Japão· et t 

�st ados Unidos, Inglater
t:o que eles prJ?prio� criaram-e� 

es ªº.:ºªº para sossegar o mons-
11.tes. Investi.mét�6s flux d ex�Uniao Soviética e seus saté
vez mais distantes d� Bras�f � cap!tal �te vão ser coisas cada e�presas virão ao Brasil a 

- s paises industrializados e suas acrescentar. Vamos 
. penas para expolíar ti· _ . , . viver um novo ,, d 

, rar e nao para ma.1s tecnologico e mais controlado
rrio o de colonialismo, 

----
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Quais seriam.as perspectivas para nós brasileiros? 

Para n�o alongar mais e ficar no "mais principal de tudo", não

há outra saída sénão: 

1. Trabalhar pela educação e formação do povo. Um povo mal formado,
sem escolaridad�, sem edu cação e ciência, sem política, vai·ser
sempre um povo submisso, um povo morto. Infelizmente, as entidades
de classe ··(sind1catos etc) e movimetfos populares ainda não avança
ram suficientemente. nesta área; . 11 

2. Lutar.por um� melhor. distribuiç�Ô de renda no País.Isso· significa
· em síntese o. seguinte: sem alimentação e saúde não há' movimento
que res_ista.. Observa-se que o "programa da fome" está sendo em
parte ruanipulado pelas elites para evitar que a população se orga
nize.

A burguesia, as.elites, o poder dominante quer "desenvolvi/unft�o 
econômico" e·.-para· isso é necessário manter a população nos níveis 
mínimos ··:dê···cónsci.ência ( função essa entregu,a. aos meios de comunica
ção) e níveis .mínimos de subv-5istência (papel importante do desem
prego, dos ·baixos:, salários etc)

·:i�
. . . . : .. 

\Ili', 

Aparecido de FAria 
Economista 
S.Paulo, 6.8.93



CELEBRAÇÃO DO 1° DE MAIO- DIA DO TRABALHADOR 
REGIONAL I 

"FORJAMOS A HORA, CONSTRUINDO A HISTÓRIA" 

1. Memória: CELEBRAR O PASSADO

CANTO : O Povo de Deus ... 
( A procissão vai adentrando ao local da celebração. Uma faixa com a frase acima ) crianças ou 
jovens com balões coloridos. 

Comentarista: Palavras do Pe. Agostinho Pretto :" Quem perde a história, perde a memória. Quem 
perde não volta para casa". 

Leitor 1 : Façamos memória de tantos trabalhadores e trabalhadoras que tiveram a vida sacrificada , 
nue doaram a vida na bu-;ca de direitos e dignidade. 

Comentarista: ( Convida a Assembléia a citar nomes de trabalhadores e trabalhadoras que marcaram 
a nossa história) 

Canto - (Refrão) 

Leitor 2: Façamos memória ; A memória da história da salvação que emerge dos livros sagrados. 
História de homens e mulheres que se tomaram expressão da presença do Deus Libertador que quer 
vida digna e plena para seu povo. 

A coragem e a resistência história desse povo, nos impulsiona hoje e nos faz ter a certeza que 
é preciso continuar a luta na defesa da vida. 
Comentarista: ( Convida a Assembléia a citar movimentos ou ações que ajudam a constrnir a 
história ... ) 

Canto - (Refrão) 

Leitor 1: Existe uma palavra que escraviz.a e outra que liberta; uma palavra que mata e outra que dá 
vida. A palavra cria clima para a guerra e a declara; a palavra cria clima de paz e a proclama. 

Leitor 2: Não existe instrumento mais eficaz de transformação que a Palavra de Deus vivida e 
testemunha. Que esta palavra tome conta de nós, para que tenhamos os ouvidos atentos aos apelos de 
Deus que não tolera exclusões e sensíveis aos clamores dos excluídos, presentes também no mundo 
trabalho. 

CANTO DA BÍBLIA- ( enquanto a Bíblia entra, se possível com fitas largas e compridas de modo 
que cubra os participantes) 



Primeira Leitura: AT 2, 42-47 

-- . --------

Com: As primeiras comunidades, dentro das suas possibilidades, Vivian a partilha e a 
/ solidariedade, hoje cooperativas, grupos de produção, a geração de trabalho e renda, a economia 

solidária recriam essa experiência. 

SALMO : 16 

QUERO CANTAR AO SENHOR SEMPRE ENQUANTO EU VIVER. 
HEI DE PROVAR SEU AMOR, SEU VALOR E O SEU PODER. 

1. Guarda-me Deus, pois eu me abrigo em ti. / Eu digo ao Senhor:
" Tu és meu bem !" // Senhor, minha parte na herança e minha taça,/ meu destino está em tuas
mãos.

2. Bendigo o Senhor que me aconselha, e, mesmo á noite, intensamente me instrui. // Tenho o
Senhor á minha frente sem cessar. / com Ele á minha direita, jamais vacilarei.

3. Por isso meu coração se alegra, minhas entranhas exultam. / e minha carne repousa em
segurança� // porque não me abandonarás no túmulo / nem deixarás o teu fiel ver a sepultura.

4. Tu me ensinarás o caminho da vida, cheio de alegria em tua presença, // e de delícias á tua

direita /e de delícias para sempre.

CM'TO DE ACLAMAÇÃO

Com: O desemprego e as precárias C'.lndições e relações de trabalho apavoram milhões de 
brasileiros e brasileiras. Provocam violência, fome, o crescimento do trabalho temporário sem 
renda fixa ... O Evangelho nos mostra que no Reino, que já começa aqu� não há excluídos, todos 
e todas tem o mesmo direito ao Pão, á Moradia, á Saúde, á Educação, á Segurança e o laz.er. 

EVANGELHO MT 20, 1-16 / 

HOMILIA 

2. A VIDA: CELEBRAR O PRESENTE

Presidente: Fortalecidos pela palavra de Deus professemos nossa fé que nos impulsiona em 
nossa missão de construtores e construtoras do mundo novo. 

CANTO : Vem, vamos embora que esperar não é saber/ quem sabe faz a hora não espera 
acontecer! ( bis) 

Pr. Vocês crêem em nossa força de transformação e na nova sociedade do trabalho? 
P: Cremos! 



Pr. :Vocês crêem na articulação das forças sociais participando na construção do Brasil que

queremos e que "Um novo mundo é possível? 
P. Cremos!
Pr. Vocês crêem em Deus Pai todo -poderoso, que trabalhando, criou o céu e a terra e sem o

qual não seguimos na construção da história?
P. Cremos!
Pr. Vocês crêem em Jesus Cristo, filho do Deus vivo, nosso irmão trabalhador, que entregou

a vida por nós e revive na luta dos trabalhadores e trabalhadoras?
P. Cremos !
Pr. Vocês crêem no Espírito Santo, nosso defensor, que inspira, ilumina e dá força e sentido á

nossa luta?
P. Cremos!

Preces-

Presidente - Elevemos as nossas orações a Deus para que Ele nos fortaleça na luta contra
todas as exclusões, dizendo
"Lembrai-vos, Senhor!" 

1. Dos trabalhadores e trabalhadoras explorados no campo e na cidade
2. Dos trabalhadores e trabalhadoras que vivem de bicos
3. Dos que já perderam a esperança
4. Dos que ainda resistem e insistem mesmo de�empregados
5. Dos que vivem de experiências comunitárias e populares
6. Dos jovens desempregados e desempregadas que entram no mundo da violência e das

drogas
7. Das mulheres que sofrem violência e das mulheres negras duplamente discriminadas
8. Da água fonte de vida que está sendo tirada de nós por empresas gananciosas e sedentas

de lucro.

Pr. Ouvi nossas preces, Senhor, e fazei com que selemos compromissos de vida e libertação, 
a exemplo de nosso filho Jesus que doou sua vida para libertação do mundo. Amém. 

Canto: Vai ser tão bonito ouvir a canção, cantada de novo/ no olhar da gente a certeza do 
irmão: reinado do povo! 

3. O futuro já começou

'.:om: Celebremos o futuro. É preciso abrir os olhos para ver o futuro. Se um outro mtmdo é 
possível e se é possível um novo Brasil, sabemos que cabe a nós, trabalhadores e trabalhadoras 
faze-lo acontecer. 

Leitor 1. No passado resistência, no presente luta, pois, 40 milhões de brasileiros e 
brasileiras vivem abaixo da linha da pobreza, 15 milhões na miséria absoluta. O desemprego 
aumentou, o trabalho infonnal cresceu e a renda encolheu, os recursos naturais e a Água foram 
apropriados por empresas ávidas de lucro. 



Leitor 2. No presente há um jeito sutil de tirar a vida tirando os direitos básicos de morar vestir e 
se divertir; tirando os direitos trabalhistas conquistados com muita união tirando as fontes de 
vida que são a Água a Terra, o Pão 

Leitor 1. Mas não nos podem tirar a voz, a esperança e a fé, principalmente, a nossa capacidade 
de sonhar. Somos os verdadeiros protagonistas de uma nova história. 

',eitor 2. O Segredo está na organização. A hora é de fazer o que mais sabemos fazer: lutar pelos 
nossos direitos, nos unir e ocupar ruas e praças com criatividade, mística e a certeza de que é 
preciso buscar cidadania plena, porque ela não nos será dada e sim conquistada. 

Com. Não vamos ter vergonha de ser feliz. Mantenh wos acesa a chama da esperança. 
( Entra alguém com tocha ou vela ou Círio aceso l
E não pode ser diferente, mais do que nunca é preciso e necessário sonhar, tecer idéias, partilhar 
a esperança, criar novas relações estar presentes nas organizações e movimentos sociais e 
políticos. Todos e todas juntos porque " NÓS F(tRJAMOS A HORA, CONSTRUINDO A 
HISTÓRIA!" 
( Convoca o Povo a repetir a frase) enquanto enb am placas com lutas e conquistas históricas." 
GREVES, " ENCONTROS ", ROMARIAS" etc ) 
Leitor 1: Todos e todas juntos fazendo a história, gerando novas fonnas de trabalho e sendo 
protagonistas de uma sociedade. De vários ponto�· entram trabalhadores e trabalhadoras com 
instrumentos de trabalho. 

Leitor2: Se cabe a nós construir nossa própri1 história temos que forjar novas fonnas de 
trabalhar. E eis qne elas brotmn de nossas iccias e de nossas mãos: São as experiências 
alternativas de geração de trabalho e renda, sem,mtes de uma nova organização do trabalho, são 
as Cooperativas, sinais de igualdade e solidariedade, a organização criativa do tempo livre e o 
r�sgate do trabalho com fonte de realização humana, assim como a água é fonte de vida. 
( Entra alguém com uma bacia e um jarro de água, vai derramando água na bacia á vista de 
todos) 
Leitor 1: Sinal do futuro do trabalho que já começou é a experiência de economia solidária que 
não só garante renda com trabalha a questão da cidadania e redução para a solidariedade . 

l CONVITE AO PAI NOSSO)

Leitor2: Levemos acesa em nosso coração a chama da esperança e nos alimentemos banhando
nos com a água, fonte de vida. 
( Ministros Aspergem o Povo com água tirada da bacia e do jarro) 

Canto: Virá o dia em que todos! 
Benção Final/ Despedida 

Canto: Irá Chegar Um Novo Dia! 
( Estouram os balões) 

. \ 



. .;; 

08 DE MARÇO - DIA INTERNACIONAL DA MULHER 

1) Em Nova Iorque. 19p7, qvando muitas mulheres trabalhando 16 horas por dia, cansadas
de tanto trabalhar. resolveram parar e tentar negociar com os patrões a redução do
tempo de trabalho para I O horas diárias. Então, os patrões revoltados. trancaram as
portas e incendiaram a fábrica com elas; e todas morreram queimadas.
Isso aconteceu dia 08 de março de 1857. Por isso o mundo todo comemora esta data
como Dli\ lNTERNi\ClONJ\L Oi\ MlJU \ER.

2) A partir daí, homens e mulheres, foram conquistando pequenos e maiores avanços de
justiça no trabalho.
Em 1886, 29 anos mais tarde, se deu a luta e conquista em Chicago. na qual vários deles
também deram a vida pela causa e conseguiram reduzir a jornada de trabalho e daí a
comemoração do DIA DO TRABALHADOR. 1 º de maio.

3) As conquistas e lutas por justiça. normalmente acontecem em conjunto; homens e
mulheres. Assim, já no Êxodo, 1250 antes de Cristo, no canto de Mi riam ( Ex 15, 1-21 ),
ela canta a história do povo hebreu que estava sendo marginalizado e explorado pelo
faraó e seus capangas. Mas, o povo se organizou. homens e mulheres lutaram e se
livraram; Moisés, Miriam e todo o povo. O canto não é só de Miriam, nem só de
Moisés. mas de todo o povo. Enfocando o amor e carinho de Javé, versículo 13
"Guiaste com amor o teu povo que redimiste".

4) Débora ( Jz 4 e 5 )
A profetiza Débora era juíza em Israel quando os reis cananeus exploravam o povo.
Sisara, chefe militar dos cananeus. oprime as tribos de Israel. Ninguém tem coragem de
reagir. Então Débora combina com Barac uma iniciativa e os dois vão ao combate e
derrotam os inimigos: juntos. homens e mulheres. lihertando o povo da opressão.

5) Nas lutas da libertação. Maria. canta e o novo acontece!
O canto de Maria é o canto dos pobres que pedem libertação.
Existem pobres por causa dos "poderosos" que exploram o povo humilde. Existem
famintos por ter grandes orgulhosos nos tronos. dominando e explorando. No tempo do
canto de Maria. chamavam-se romanos. saduceus, etc. 1 Ioje. os nomes mudaram;
sentam em outros tronos. existem outras formas de exploração. sistemas que facilitam.

etc. Mas. cantando juntos e agindos unidos. irá nascer o novo: e Deus. conosco fará
maravilhas.

6) E assim. as lutas vão acontecendo sucessivamente c avançando sempre. Como
aconteceu em Cancum. mulheres e homens cios movimentos sociais. lutaram contra o
acordo da ORGANIZA('ÃO Ml lNDIJ\1. DO COMh�CIO ( OMC') tirando planos
nefastos dos trilhos.
E aqui, no Brasil. mulheres e homens estão na luta para levar os direitos humanos para a
periferia. Conhecidos como promotores legais. populares. eles levam a justiça para
perto do povo e combatem violações dos direitos humanos. Na periferia de São Paulo e
principalmente no Rio Grande do Sul. ONGs prepan1111 as pessoas com cursos. onde
elas são capacitas com noções hásicas na área legal. ,. 
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VIRÁ O DIA EM QUE TODOS 
AO LEVANTAR A VISTA 
VEREMOS NESTA TERRA, 
REINAR A LIBERDADE 

Minha alma engrandece o Deus Libertador 
Se alegra meu espírito em Deus. meu Salvador 
Pois Ele se lembrou do seu povo oprimido 
E fez de sua serva. a mãe dos esquecidos 

Imenso é seu amor, sem fim sua bondade 
Pra todos que na terra lhe seguem na humildade 
Bem forte é nosso Deus. levanta o seu braço 
Espalha os soberbos, destrói todos os males 

Derruba os poderosos dos seus tronos erguidos 
Com sangue e suor do seu povo oprimido 
E farta os famintos, levanta os humilhados 
Arrasa os opressores, os ricos e os malvados 

4) DIANTE DA TRISTE SITl!:\.C_ÃO

FALA FORTE, MElJ POVO, EU QUERO, 
QUERO, QllF:RO A CIDADANIA! (BIS) 

É nessa luta que o Clube de Mães se lança e 
convida a participar (his) 
A busca da cidadania faz apelo ao nosso educar 
(bis) 
Construindo lindo país para a cidadania que 
Deus nos criou 
Fez o céu. a mata e terra. uniu as mulheres, 
construiu o amor ( his )

ro;:-;;;� 
/ "DIA DA IIWLHER" \

\-----\ �� 
t e! t. a ;te 1. t,; to sim , 
mas ta:7\bié"'f\ ne WT'A ,., 
po,r·çue riós .§1 nd l'l 

te mo s p !"f C t��,.,r ,' 

-1 Diante da triste situação ele abanoono e tanta c:-:cii1<;·10 
Clube de Mães, na luta social no ( ·oseího de l ·d11caçã0 da n r- ,,_cc1 int c1al 
Nosso sistema mio ena c1..mdi�·ócs. vivemos sem �.111dc e ,,cm r·d 1c:1do 
Queremos hospital equipado com direitos parn todn·� e 11;)t1 1,nv:11 i7a;lo 

�t Médicos forma_dos . bem carncitmfos. r1uc oricnta111 a s:iurk da pqpubç:io 
CLllUl DE MAl.:S PHOCl 1 H.A SOUl(AO PARI\ A S.Ú'H�·'. � T.\P.i!H�l\l EIHICA(,\O 
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São Paulo, 1 O de julho de 1996 

" Deus é amor. O amor quebra toda estrutura de ordem. 
O amor funda a liberdade". 

( in José Comblin) 

Às 
PO S ESTADUAIS E DIOCESANAS 

Companheiras (os), 

Seguindo nossa programação e planejamento, realizaremos um 
ENCONTRO NACIONAL DE AGENTES (padres, freiras.religiosos), que acompanham a 
Pastoral Operária em seu cotidiano. 

Trata-se de um encontro nacional, fruto de vários encontros estaduais que o 
antecederr Várias PO s estaduais ja estão preparando seus encontros (MG - SP - PR). 
A temática é sobre aprofundamento bíblico, especificamente Cristologia . Como a Bíblia 
pode ajudar a clarear hoje uma proposta a serviço dos trabalhadores (as). 
Também é um momento de celebração e reflexão sobre os desafios de uma pastoral no 
mundo do trabalho, considerando a evangelização rumo ao 3° milênio. 

Contaremos com a assessoria do p dre BENEDITO FERRARO (SP), além 
da presença ativa de agentes do país inteiro que deverão participar dos encontros 

estaduais. 

DATA - 05 de maio ( noite) até dia 08 (término com almoço) 
LOCAL - São Paulo 
PARTICIPANTES - Padres , religiosos, freiras que estão acompanhando o trabalho da 
PO e que tenham participado dos encontros estaduais. 

Queremos incentivar as PO s estaduais na reflexão sobre a importância 
deste encontro para a PO do Brasil, levando em conta os novos desafios para a ação da 
igreja no mundo urbano. 

Aguardamos notícias e tão logo marquem a data do encontro em seu 
estado, por gentileza, comuniquem-nos. 

PO NACIONAL 
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AO CONSELHO NACIONAL DA PASTORAL OPERÁRIA 
ÀS PO S ESTADUAIS E DIOCESANAS 

RELATÓRIO DA REUNIÃO DA COORDENAÇÃO PO NACIONAL
dias 03 e 04 de julho - SP

1. Avaliação e planejamento - um p_rojeto de intervenção da PO Nacional

alguns pontos 

Em nossa reunião com MISEREOR, já mencionada no último relatório, a 
coordenação nacional em reunião, aprofundou a discussão sobre projeto de 
avaliação dirigida e sistemática que será encaminhada a partir de agosto quando 
saberemos a posição de Misereor com relação ao projeto de transição. 
Está claro a necessidade de reflexão profunda sobre o papel da PO· como se 
organizar melhor para viabilizar o trabalho ( secretariado, assembléias, liberados, 
conselho nacional); Qual a ação da PO?( o que propõe, o que atinge); Qual o 
impacto de ação em seu cotidiano.etc. 
No processo de avaliação, este debate(sobre a PO) deverá envolver todas as PO 
s diocesanas/estaduais, pois é uma reflexão da vida da PO, suas experiências 
diferenciadas, sua prática plural.diversificada e como hoje, a ação da PO 
responde aos novos desafios da realidade. Mais ainda : este recesso de 
reflexão - avaliação - planejamento contribuirá significativamente nos rumos da 
PO nos próximos anos. 

1. Aplicação do Roteiro para Incentivar a Reflexão (RIR) - É um roteiro que
contém questões sobre a PO. Será aplicado (respondido e debatido) por
todos(as) os(as) coordenadores(as) da PO -de grupo de base, coordenação
diocesana, regional, nacional. Todos os estados participarão deste momento de
reflexão. A aplicação do roteiro será de responsabilidade da coordenação
nacional.
tabulação dos dados : A tabulação dos dados do roteiro aplicado nos estados 
será efetuada pelo CEPIS, incluindo os estados onde serão realizados os 
seminários.O resultado deste roteiro será uma amostra da PO do Brasil,por isso é 
importante que todo contribuam na sua aplicação. 

2. Re lização de seminários est duais - Foram escolhidos cinco estados
(amostra) para realização de seminários como forma de sistematizar as
discussões a partir do roteiro(RIR) Os seminários serão preparados pelos
estados, contando com assessoria do CEPIS, com o limite de 35 participantes.

3. seminário nacional - Será construído a partir do resultado dos roteiros
aplicados e das discussões dos cinco estados. Objetiva também a elaboração de
um projeto a ser enviado para Misereor. Os participantes do seminário
nacional.deverão participar de todo o processo de avalia ão,nos estados. As
vagas estaão assim distribuídas : PR - 03; RS - 04; SP - RN - 04· CE - 04
coordenação nacional e convidados ( D. Sinésio, D. Oemé no, Ari ,Ha�oldo e Pe:

ó) 
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Agostinho Pretto). O total de participantes previsto para o seminário será de 40 
pessoas. 

Esperamos que a partir desta avaliação e planejamento, a ação da 
PO seja enriquecida, dinamizada e fortalecida em seu trabalho 
cotidiano.Principalmente com o envolvimento das PO s,contribuindo, qualificando 
e 3mpliando a reflexão, construindo novos caminhos da PO no Brasil. Estamos 
vivendo um processo de transição, o que for decidido apontará os rumos da PO 
n:Js próximos anos, não podemos nos esquecer que a atuação futura da PO 
também está ligada à aprovação do projeto financeiro - a ser elaborado - à 
M1sereor e/ou outras agências de cooperação. 

QUADRO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

ATIVIDADE: PARTICIPANTES: PRAZOS : 

*aplicação do roteiro de reflexão todos os coordenadores � agosto a outubro
GdB - dioceses - estados-
nacional 

*seminários estaduais 35 pessoas novembro 

* seminário nacional 40 pessoas 

� 

30 de novembro 
a 03 

� dezembro/96 

2.estrutura da PO Nacional ���V 
Diante deste quadro de avaliação e mudanças, é importante 

refletir/repensar a forma de organização da PO Nacional. As instâncias da PO 
como assembléia nacional, cansei ho,secretariado, coordenação, liberada( o), da 
maneira que são organizados hoje, respondem aos novos desafios colocados 

Em nosso último relatór'o para os estados.colocamos várias opiniões sobre 
estes pontos. A discus ão continua e é importante aprofundá-la e ampliá-la. 
Lembramos porém que o resultado destas reflexões deverão chegar no 
secretariado nacional até o dia 30 de Julho/96. 

liberação nacional 

A coordenação nacional aprofundou nesta última reunião o ponto sobre 
liberação nacional, com a preocupação de conduzir o processo da melhor forma 
possível em cima das reflexões já realicias por alguns estados. Questionamentos 
se fazem presentes na reflexão sobre o papel real que tem hoje um liberado 
nacional da PO. Como coordenar os trabalhos do cotidiano, não se prendendo à 
burocracia em cima de um secretariado enxuto? Como 
lntensificar/aprofundar,manter relações estreitas e intercâmbio permanente com 
os organismos/movimentos, fazendo uma ponte de ligação, dentro e fora da 
igreja? Não facilitaria o liberado ser da própria coordenação? 

O$ 

de 
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critérios de liberação nacional 
• Como forma de contribuir nesta discussão buscamos elencar alguns critérios

existentes. fruto de reflexões acumuladas ao longo da história . É importante
termos clareza que o envolvimento da pessoa liberada não se restringe tão
somente ao período da liberação. Existe um tempo antes, de discussões e
preparação da liberação a ser cumprido e o depois da liberação que também
precisa ser pensado com seriedade. Segue algumas reflexões no sentido de
tornar mais ampla e viável esta discussão .

• 

• Ter visão ampla e global da PO do Brasil * Desenvolver relações com diversas 
entidades * Ter experiência de militância * Maturidade política * Bom tempo 
ae atuação e trabalho na PO, mov.popular e sindical * Conhecimento da 
realidade em que a PO setá inserida : caminhada da Igreja e dos trabalhadores 
* tenha convicção, disciplina e mantenha a fidelidade aos princípios e objetivos
da PO * Seja capaz de pensar e animar a PO. O (a) liberado(a) não é o
·salvador da pátria", suas intervenções devem ser fruto de um processo de
discussão que serão assumidas pelo conjunto da coordenação da PO. * É
importante ver as expectativas da vida, estudos, profissão, militância. Ao lado
de tudo isso, a família também deve ser considerada, a convivência e
circunstâncias familiares e segurança dos filhos.

atenção: 
1. enviaremos após dia 30 de julho, um relatório específico sobre estrutura
fruto das discussões dos estados.
2. já temos conhecimento das discussões e sugestões dos estados PR -

BA - SC - PB - ES . Que estarão incluídas no relatório específico sobre
estrutura - aguardem. Segue nomes levantados pelos respectivos estados
com relação à liberação

ROQUE GRAZZIOLA - Mora em Canoas (RS), é casado com a Giane (não tem filhos), fez o
curso do IBRADES no RJ (04 meses) , acompanha as cooperativas habi acionais de PO A. 
GILBERTO DIAS - Mora no Rio de Janeiro, participou de vários cursos em nível nacional da
PO. casado, espera o 2° filho, é advogado, casado com a Maria.
SEBASTIÃO SABINO - É de Vitória (ES), tem 02 filhos, é gráfico, ex-dirigente sindical. É 
casado com a Lady, representou a PO no COMLA V. 
PEDRO NETO(pedrinho) - Participou de vários cursos da PO, tem militância partidária e
mov pop , e sado com a Irene e espera pelo 1 º filho. 
DIRCEU PEREIRA - Estudnnle cfo histo11,1 (PUC IV\), trnlmlha na CNBB. mora em Salvador, é 
•,011 .. ,1 o 1111111,Hlor o., c:01m1111duch s 
ELIZENE FERREIRA - Assistente so ,ai solteira. foi do conselho nacional PO, fez parte da
coordenação da PO NE. foi educadora popular 

3 - planejamento da PO nacional - 1996 

op. 01 - luta paio Emprego ( questão da reestruturação produtiva) 

Buscar Cõntato com a CUT. 
Distribuí_do um Kit d� �. erial : cartilha do CEPAT " O mundo em transformação"+ relat�rio do sem1nano de reestruturação produtiva que a nacional realizou +fita de v_1d�o da REDE VIDA sobre as transformações no mundo do trabalho co a exposIçao do padre Inácio Neutzling.. 

m 
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op. 2 - política de autosustentação 

Várias iniciativas estão acontecendo nos estados para garantir os trabalhos da 
PO. no sentido de não ficar dependente de projetos do exterior: 

MG - Há um grupo de trabalhadores da fábrica CESITA que fazem doce e 
vendem, passando uma parcela de dinheiro para a PO. 

PR - Possibilidade de realização de uma rifa de um carro 

RS - Há grupos de geração de renda que fazem artesanato, pão, que vendem e 
repassam uma verba para a PO. Através de contribuições locais compraram sede 
própria para a PO de Porto Alegre no valor de R$ 56 000,00. Através das 
contribuições mensais, também estão equipando a sede. 

se - Há projeto alternativo (grupo de artesanato) que a PO administra

RJ - Estão preparando um show com padre Zezinho em Volta Redonda ou Barra 
Mansa para 1997. 

ES - Confecção de camisas específicas sobre o congresso eucarístico nacional 

A PO Nacional está sondando a possibilidade de uma atividade de 
peso,provavelmente um grande show em uma capital do país, com divulgação 
massiva. Sugestão de cantores · Pe. Zezinho - Milton Nascimento - Chico 
Buarque . E o humorista Tom Cavalcante, para angariar fundos.Está se 
estudando também outras propostas nestã área. 

op. 03 - campanha da fraternidade/1996 

Reforçar junto as PO s o envi para o secretariado nacional da relação de 
candidatos próximos e/ou da PO �enviar para o secretariado, urgente) 

• Discussão sobre o doe. 6 da CNBB " Rumo ao novo milênio", a partir de uma
síntese que o frei lida elaborou. Alguns comentarias :
• A PO não pode ficar de fora desta discussão. Este documento é muito
significativo. Trata de um projeto de evangelização e oferece conteúdos, roteiros,
dinâmicas, subsídios e sugestõe , valori ando as 04 exigências fundamentais da
evangelização : o testemunho - o 1áloqo - o serviço e o anúncio.
• A PO deve estudar/conhecer este documento.
• Foi uma conquista a inclusão no documento das atividades do grito dos

excluídos - seminários, Ili semana social brasileira.
op. 05 - publicações 

Continua publicação do BN, "santinho" do Santo Dias em outubro/96. 

ôp. 06 - resgate datas significativas 

1 ª de maio - * avaliação positiva do material enviado (cartaz - roteiro de 
celebr:ção- mensag�m - folder do pedágio) * o material deve chegar um mês
antes Houve romanas dos trabalhadores nas dioceses (RS e SC). 

obs : ver o BN mês de maio para ver o relato do que aconteceu nos estados 
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pedágio nacional pelo direito ao trabalho -

O pedágio funcionou bem em várias cidades (ver boletim Nacional). Foi uma l 
atividade que chamou atenção da população e divulgou a PO em nível nacional. )Devemos preparar melhor outra ação desse porte. 
• 30 de outubro - Santo Dias

• Outubro é um mês marcado pela memória dos mártires, em especial, de
Santo Dias. Queremos dentro da programação de 20 anos de PO Nacional,
comemorar a lembrança viva de Santo Dias. E temos muito o que celebrar neste
momento de missões, renovação da esperança, mística e religiosidade ( mostrem
a todos as razões da esperança que vocês tem 1 Pe 3, 13-16). Várias PO s
estaduais estão realizando atividades como a PO PB que fez um pronunciamento
na Câmara dos vereadores em menção aos 20 ANOS de PO, e a PO Londrina
(PR) fez encontro e divulgação de material. Várias atividades estão sendo
sugeridas como
• Publicaremos um santinho com foto e oração de Santo Dias. O companheiro
Tião elaborou uma poética oração, que será um cartão do Santo. A idéia é fazer o
lançamento do santinho na celebração dos Mártires em São fe.lix Araguaia - a PO
nacional estará representada.
• A editora dos Salesianos lançará um livro sobre Santo Dias. A PO se reuniu
com o autor e estamos discutindo a possibilidade de contribuição no conteudo e
no lançamento nacional deste livro.previsto para outubro96.Solicitamos que todos
os estados também o façam, como forma de marcar os 20 anos d existência da
PO em todo Brasil.

op. 07 - encontro na.;ional de agentes 

O encontro nacional de agentes será realizado dia 05 de maio/97 (abertura à 
noite) à 08 de maio/97 ( encerramento com almoço). Uma das assessorias 
confirmadas é o padre BENEDITO FERRARO. 
Encontros estaduais de agentes já definidos : MG - 29,30,31 de outubro/96 -
PR - 25 a 27 de fevereiro/97 - SP 23 e 24 de novembro/96 . Falta os outros 
estados marcarem. 
informo : 

* Casa a PO será alugadéJ por um prazo e um ano.
* O CGC do INSAD está na re c·t federai Aguardamos.
*Finanças:

Projeto da PO junto CCFD - entrou em 24.06.96 - valor ................. R$ 22.495,23 
Aplicado .................................... .. ....... .. ......................................... R$ 11.000.00. 
Em conta : até 02.07.96 ................. ................................................. R$ 9.816,91. 
Empréstimos efetuados para as PO s estaduais .............................. R$ 3.250,00. 

Projeto junto à Misereor : a Misereor ainda não liberou o fundo de 
reserva do projeto concluído no valor de DM 21.000 que representa R$ 12.810,00 

Projeto de transição : no caso de aprovação será de DM 254.888 50 
já incluindo a contrapartida da PO. 

São Paulo, 1 O de julho de 1996 
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ao rer1resenta.nte do re :ic:1al n� coorde:1.l'"' .ão, eGtir.mlar o sur iner:to e a 
�. d ,..

COllSOJ.l. 0.1;·0.o d.e :rupos ,::_e . as::. ,o ent..., . to, esse a1;.o, devido as co . .i.tra,n 

ças da .' .. sser ....,,. - • � .. •. 
• • -4• ., t 1.e1a, :ror ... 1ou-se Jrs. e lül:pe e.e v:.s:.. i:;as, cor;: o oo · e CJ. vo, ae 

a:;:,oiar, os :;ru:�os 0.:.1 di.ficulclad.es, r.:-m.:-c:1r 1,r.Jso::ç;a., nos ·ru)os con;:;oli-
a.·,.,r-10s 110 �.,,.,,.,1-..; do a.'e +-:.�r 11 ,,., ..; /'>;,.; a ..::1..- , ... .J. QçJ. .. v- , v-, -.. .... �t., _i..,"".,.C.l. �o ·�nc�ona ento, fazen�o uc 

rc 
.._ v, 

ra. 

de 

' , e. ..,e
'n --·� 
't;:,). .. 

('11t"T'v� ""1QT'18'l" +·o l. Tt1Y'Q1�f-..,.... - ., ., .., .i.- V • 1' l. ....,_ V 

' -
C!..0 --ase, 

1 ' . , 
vO OC01J-S8 -:;,.,, ·-, ;..1 in_ 

·eu. os.
... . 

r -, • I 
.:i ve.L o.e conteud.o, :,a.-

�or�c, 1ue a pro2osta 1

t CJ ' ""' • ... " } -:• -, d _,. '" A " ti 
1.- c1, v. 4-J.co.1.1·1.;_ , , · -roco.. €· J.::x:)e::'J_e::cia 

ov10 01)�e·';i-,ro, 0-r �u sÍd.i0.'.3 .i.,a:.·a a::ir:a::- a 

- ' . . ....
.� ... :2s--c-1.n, re :ia -r,. , " I f v , onne a o.l u;-� 

a verdade, 
de Las e. ::asicar1ente 1 

fo·�r,s C"ll º,T.; � 3do�o '"-1"'""> . _. '-' ..... -'-"'- •. "'-'- v. 
. e" 1 r,,,.,�...., � -.. ,, .,__ '"d ·.&. ... 1 � ") ,,..;e, .� • ....,_.:..vG1l e:nos,

.runr a.r c.;,e i'a.to o .�n.,...o c...;-"",4. 
:! � ... ,....��·-!-.! �· . ..., , , • c:;...,_ v..1.C..Lfa:ro..:1 c'e e:r:c01�it:r•os, dioc� 

. ,poc uer·, i rrt"L'"l.to, '.:Ü�111:1?, 1;)a{J;a�·er • D1 ... ilÓ;·o-. -
"" ., •:..

r ,... IV r·,•>,i•)Q 
' _ .... "-�...t. "' _.._....,:., ... ,. · · V. -. e..._ ...,;..;_;,:.;,, 

.t ... .,,._,....: ... _1 · '"' 
t...� .:1.,-.;;. ('' 'e u 

or. "º-..: ,, 0 �o- ,, .� :� . ..,.,,.0' q ,..; �
... .. , . ca.L :;.ct"'�.:..c m:l12l c()r: 

de r • .::; • �· .
.. .,are�ida, que 

lLos, e 
conse-



1 , d , , a An rea a.e 'Mes·:;_ui ta • ... ao entende�os te�, por �ue nao se tirou um coorde
. , . 

na.dor a.o pror,r:i..o 
uma relação r1ais il:te,_:rada co·1 esse ··-;rupo • 

.,., 0 d . ' 4-' · · e ::i·1 ..... �n4-n n.,,, coo�_, .. ct- �_nn_ e �e , L·u.11· •• '
v . ..l'rupo e i..J.Oque ua, i:ue �e�:} co:,,;,o r pres�. �e.�. •.,.;; --'-' - -- • u -

Carlos, Foi for",ado à cinco anos, bn.sicamente re+o -:rupo ,.Tmverc. I�re;,arau'

cartilhas, -o·"'""G a��,,,�+oc dr. ,.,.,O"."·e'··+o� a........ � ���_.V tJ V W w LL V · 

• - çnais, .L�
" ,, +· . , e 3� sauado. 1 ar.,1.cJ.pa:.1, o..c 

, . r· J • •• - • 

e do uairro. :,··1 ;.,eri re 1.ves 1;uJ..nze-

80. 1.mj t4'io. io que se sabe

tudantes m1iversitár�o, 
. , . _ com rciario. 

Uma ::-eêcu- o.çêi.o: , , . h--isica, dosse
tw o conjunto e� . .,' 

coorclen�ç:�0, nunca e_1tendeu ,.,1.ui to 1 0;11, ... ci..:,, ;:;e este, t:.�.., l)a l:.m reprer-c _ -
ta."1.te no.. coord.cnaçã::>, que .e oderia, ,. ,..,0-r esse :L:1tercâ:-····io. O r-';.:-c•, i:· cl.:::. 
sive, ,."'0 .. 2-t:j cipa, de al'�'Uil..s encoi:tros dioc"c-1.110 >• Poró •. , e;,;se a: .. o, Ll:iz 
C3.::-lcs, coru.oçou 

qt:e :iavio. sa.Ído 

3. ZO 3.-astar ra COQ'J"',-
1 c.· --,.� - '�·.. > ' 

d.a P. C •. para assurür a 1
.J ... �..:. Inclusive 

,-:,,� 3.7 ·,n s f'o-r-, ·� Cl ' '-... 1..... .,_, - V L�- .. ....., """'"_,._, 

. , Ja r9p_eso4tando a 
r•i:::m. �-� em al :u.ns e�c��tros. v.. is�o, 

+.; ,.,..; ,,,., . ·oi e• ..,,.., . "O� •·--,..t..:_.Lv.,. 1., � • ., . ..,' <.. ,.,; -' S (1 U.t:.'' co.d ' , . C.!.es .... 1-
di�c tido e.:: 

U1.',.,, ,.. "'.,.�- � :, " r:'T' d ... , 

a(_.ão tomou, ·"'r:,i de e:::viar ' 
• ;;,;., "'" .., �, <-,.1.., _ upo e 1·,oqu •t e a,.. ... ,--1..:. r:: · 'lrl s, -e� i .. :•d0 eC' --1, re"'i r�--.·'·o
-r .. , ... ,,. • -
..... ui ... , compareceu a rem:1.:10 o .. ·dc �,-r,-.. '""' -.--{ -:i··.,0� 0 

,..,., .. ), v- \,,;� ·.:;:L.;..\J • 

"', t .... - . .  �- .._l,_.l_ -e.. �.J 

""'oic:: de a1-�,1·- '· - · .. ..., " .,: ·a a.J.scussao, c��o,. u-se a C'"'.,...cl·1("' ... 
Forró do 'r.'1balhador. D_ 

- - "-'·· u ... ao, d.e rie a'ar ,,m, . 
Luiz, disse, ainda nã-) querer sa · da coorderução. �icanos

- - '-'-'-'-' -cenpo, pois,
de discutir i.§.

so, �1o"""L,-e""'1· or -� -'-'.,., 
J.' ...,.. .J.. · ,. -•-vv • 

Ba.1t 
lho, foi u
partid0s no 

trab 

::.a 

, . ...:...t1a.r:

P·:l.:"3.r, 

Falt 

------

setembro.do�an0 passado. (; . .  ,ri -r;,e:i.ro truba.!. 
�ebate_so· �e O �Oder d t: vo·co, coL e:;·�·os.:.:;o, , . , 

· 1 
- , 0.0 que seria os 

as:i. • -articir'�c.;o ·-"' .... CPl • - r, .,_ • 
e ·,1ua1 ,i. arn.

.l: - !!::,;,,.,;.- �-s---raçoes .... e ;.J..rrv' e - . t. - on 00Je ·1 vo d.e'

el""(':'o-s ..,.., ..1. ·  • 

.l: ..,.:, u • ar0i ..... ::. . ·am nesso".'lr.- d 
Pro 10-:,,,... 

' • • ... '"''""' ·° COl19éÜ 1 o, lei ...,on.1
\· ?.r os e 1. 3oz ;�0: __ ,,8 +-

, • -
- ClS.Sll.11 vC 2 <ln ''Or1t:)r,-f.-O

.. ia: J>
artici·pa 

. . �-v • 

cc.nse_ "º c ...... ...,Ul • .; .L' • " ,v �_,_ c-'lr10' �e r + ..., ..... ,-,e� ,-, 9U.."1e vOd.o 12 d-.Q. 
-.:.:-.;;,. :;,:v .. ;. 

-que nao est5o �,, 1- "4 

rl n l;.-,-,-,T O� ' B '-" � -......... ,.. ,:> c1e ase, . 
1 aos .:;rupos 1,reoe11tes

asn-�ci �1.· �
- '-' -� ,::, ,



� · � n "' ;1 o ..! "" [1 J·."' ·,_,, ,:).ao, ··.:i..r:r.a, �,e.!.o moJ.o-.:;,, '" ... lJJ ... (À 

coorden.::., 
1� de 

d'?·cn·!:P. ( �--: ,10. f'o·-' ·,r-:::;o , '::.� -'-"'-- -tk,'1.- ... _ 1·.l. ·.1\,.,' , • 

-

<'oe , e· "'ecidiu-se ,·:ue os na coordena�io, se 
. , J.J. acontece 

r".'!I<"' .... - a.> -�n . .: ce�· -C,.rL ' V• e" �' e '1 � u, esta ,,,..,t1.· ci -,,.,_ • ... �..__ .... .. o .. 

;3.c o com isso, o lº e, o maio, :ficoú d sca:racterizado. 
• 

r1 ··, _, s� � o --o sen-t:1.·m-0s, o i -, -'-:-:i. r:::c:;e :,nio..,._ c.·ri. C.E� em'... o-r:q,r:ta �e --G1..,.ra.-'s \:;; a .... , - . - -- -- �.._.._ � 
.... '.l,., r-011 

r:-:::. -,.ri ""OS, nos reu-- ....,, .... ...., ...... u --· ,.,. -· 

nir, e :r...ã.o ·;;ive�os, acesso çvs r:ateri "'S n:.o.s • 

ev :1to fina.."'1 
,-,r.,;ro o•·+.-,�-,..,C' ,.,o,.. Fo'?"ro' ro.,,.. acr··�T> (')"(':> ,�,....: , .... ·S :,qt�1 1 .. -fa ·v"'� '''!"'\. ----º�·�º ,., � ,--...� ' �-' '-'"-'· • .., .l:' ,_ - ' J:' - , -C'.a.' ,J,U.-; -..'.;:;,':'�. ) - .- -�-. • - ..._ .. • • U. 

cultura '.'.:·e1;;i.01:'ll io '-'cordo cou a pr..:_o:riJ.a��e. - '- e:n a· .L ir es:pa-
-0,...c; ,.., .... �-{ c-l-i CO.,. p,,.,...,., i co - -....4.l.. V--"-"'-'- ,.;,;>• �_,i,,, - ) a.-

na 
;ue essa a .. 10, tivc;."i10s 

-::orró d.o i.'r ... to. r: ,-rupo ue tocc 1 é rmit . ·o:: . ..,-ol..,...e os três abj-tiYos do • 
...... , ., " .L. iCl")l."'1O, G.crea.1.L,élv !()S, 1 ,,e, d{)iC fel\.:;.�"' �-CélllÇ<"'.ld ·S: e nfr· t;e1"'r_iza1.� e 1�0:r·rrar o 
trata:::::adcr r_o dire: 'o o.o a..,s:..�. O tr1rc i:r.'o, ,.,1 ' . t· T\ • • 1 ra o O)jí: 1.7c, l"m.nc.2,:9a : 

de 

ria. Co. o 
..., ar' o , 1as 

as bebi :as e, .1:-ede, aos 

Gra:1de. 

li ,.., ' 
�,-. C:) 

r..o 

C'10 

e� ..L�/"'>"!"fl n.,..... 
...4..,. ......... '4--S:.J.. 

·r-., • 

�oi proposto na 

·�vo1os �ro·le�as, de �ace· imen�o

a .. ior:o. 

d.::..a l�-

�0 � -- ssad0 é1. coo�de:10..ção êioce�a11c., ar;sume' 
ru� cs , e ....1ase L_'W assur.n os salr::ados. 

D"aa �� r� �o �a ��-�i ro �o ON .-, .. _"") •. •, .,� ...... � \.,.::t.1..,___ Ut;; ,-r, 0r:l .t?raia 

.ara atin,::ir a.s rricridudes. 

,, !C: e,- -�1,1' . ·l.� .. .>� ... ,1, 1...: e:.a q�-ie u+-..;-1.;�� . . , � , ..,..., ..t...:.io.sse-nos, circular ao inves,



L 

de toletim. Devido, a avaliar�os que o boleti�, era alco cais elabo
raào, 0 ti ve:ilos dificu:J_dade er:-, manter a conti:::uiiade. _ .i:: a circulu.r ' 
era al :o tr:c.\.is objetivo. _\dotacos portru�to, a circular. 

e n,...-�""-.1.J.· •"'ca-o interna 
_) • .,._ t \.�. .:..;.;.A ., ..,. 

l '. .. , . • �) r:a::cas

;naes 

. 
, . 

( vide C...,M..:· )

Criou-se una e 1 1 ir e rOVl.JO ... J..3., pa.ra se f a.ze:. , P.; -· eiro pro�eto ..

• - . .. • • A • -. 

est,cç_-c, "Ue rw.c, a �.an'J.ma a:;., ex:.c;eLc:.as a.e ui-'

., . 
� l.COll-SC le Ge

"· • e .. , "'r"t .. - � ...... "t.; J-1 � ... O ..:-1. o... -v. � ... .  "" .• 

do o 

Jn::::-ante �odo esr;í;. 
. -es�:- caDd� dr-�il_o·-1� -O• ... \.., ..,..1 ,  ... .... .. .  

... - .J. { .:..>' 

d.o a süa · istór�a. 
·10 a s�c:> ") .... ari ...... 

._'.etc. Co:::c 
- . 

.. 

nao conse,uia se reu � 

a nG. fostél de :anto' 

a'-ana.' ô '-orl.... � ' \,; ..., ' ..;• ,.-i..� ct. 

ic20, foi tira-

- . ,
.c120 esia :)eraen 

ass1.,;..n.:..u, esse � 

isso, J..fil 
O"T\' ' 1 a .;.J.,_'

ciais. 

x�ra �u��- nccT1�Ô ....... ... "� ..... u � ... u ·.· e .... r e s eve.," 1-0 � -r0� .... -...... ...._ ·r"),...... d 
.. -

v .,...,,, ... .: ......... ..:. .•.• J . ..i...•.: ... _1 ... 1.a. u.S l�n,tinc.s C "  
, ... CO-r>r'er1 ""'0 ,., �-;.'·-- '� , O, ... �,9, SO� G da 
� -� -�-Q , con excessao c·.a � 111• 1-e d 1 . .. - .. ·e r..tt .teres �t·e ""-
ç

... d 
. J < COllvOU con a COFl!',·Os1· _

ao -e pessoas , , 
- � 

cesar:a, o.dotou 
--"'-º sao da estadual. 'l· t ·l �an ,o, a isso' o. coordenação dio-

.base, que qu-astionava ,J. participa
u:-13. corta e.e u, .;rupo d.e 

çno de l)essoas na ss tn.d.ua.l qtie ,.,. 
:·

1 e e ·:' o::ar1 el .')J... ·'-as o- .... • , . 
" L· '-'1 J. .n.sseríl�: leia. 



d.ua.l, e};;"licou r:·,te, esso.s r>:::ssoas não fariam, .. a.r�e, e.a coorde:na.çÊ:o, scmeg
te, cor:.: or:..a as eq1 i.1)86. ::r�t �nd-é:,1os ye, eo:sas )S:soc.u, de certa lo::----:a, o.
ca' a...1 se tc:r�.ar1do ,'"':: 

4
,o"J.co, coordenn: :io r3st;a.�lual, e.:cropela:1do s--...u processo 

. ,. . 
corisc::.G·:_c:.ô, ',.;.8:.,.-anc. -�·\.. .-, T\r., � r r1:::o co__,1.,......,.,,... ·' :-:,•l---:.•id" - \J"-4

..., 
...,,i,..> ....., ... ._.... )• ·.!:'- U .J-,, v ,..... ' essas .i.es 

.
, 

- _or, que a e -'·ra· al....o d2 u'1se. 
_u,:"') --1a0 -l:O11vo :1-:�.l aicr c"'�cct.�são 1\as Cl' • o .... ·"'(':' n<"' o·u.· �1.. • vc,, -- .... ,, .,1. ...., 

· 10.:.or condi �ã.o � i� i:::. icar, .. <=>SO�ts ,.��1-e

Cr!Gf:!Ci -:-:e::·:�o det 
,

;astor�l C �- �ia. �a�a

,.,�,... .. m t 
.L' '�,..;,t..;_..i....:J. 

•. "C a -

co:-1tec3r, d J se, :;_ e._;--..._.,_ )essoas, !'pele ::.a ;e 11
•

c1.1..13.l. I·io·· .. .1_-:.,,� 

dice 9SOj1 '1.S • 

. bl'. J'"'l ..... sse:': e2.a, 

. 
-

_ .. 'J:.r;, ... r-;0 110:-..re 1.1: 
. , " ,-,--� ')n'e"''··c 1 �e · · · · - · '-"- V<:-' U• l, J.<.;. V ,� CJ. COJ..r.C:LQ.811('.:,J..3, Q J C. � t�:;,,,

, ' . c,,----·".'l··,;ico. o 

C' .,... -;:::)v.:.,.. 



. .,

DOCUM.2:�C DA 

da AssemJl;ia; Uma vez 
e--a:::'aç-ao '""�-.... e-1-,-,v .J.·o pr 1, · · • -.i..i t,_ ,,u...i , , 

nião da co9rden.::1ção qu -� 
, 1 1' .. Assem., eia.

1. Coordena��º dicc0s n�

-

''"' º'.º

,'\ 
.>..J:.:: 

e .. ,-(, nr-,,·'L .,,...,.,,: ->·1 ··•:,r1o� ..J ....... '1' .. ..,__ .: . ...- ..... ,,. 'J L.,�\,Á. 

1S93. 

a dir::cussão na 

e � . ,;)�..,,,.-· ,�:'\ '::.'\Jt,� .... - ..... \ .... -�� .� ,-\�· ,,... ,j.�-� J�.<--c:l· .. , ,J �-., ·,·� .,., v-� Ac:!-omposv:::t 3. :p,,. .... 1.;J..r (h:.; ·,:- .. -�--·,O-.:.;; l.,:..._,-:.0, 0 -,.l,:, '.,. ·�,;,1.,.,, . . l,J.c:l. 1-or, ... o "  P�o 
Soas, Con-t-ando co�. o ,� 1-c.,.,,._..,,-10 ·1 -:-.�,1'·, e.., ;, .. .f,.,.:c, •1 r- • .,.-e, ...... (,,,,., <·e c11·.;:-i·c11 ld"-- v  .... Hi ...L-1...\" .. -.-.. .... ,� , c...-.. ':..b\.r; __ .,....._'-..,_:__,.. .... tv (.\;..1, t, .. ·1 ........ - ..... · i.. .!. v. c;..1. 

des para caminhar: Faltou alr:;tms 1:1(n1 ::o::.; 1 ri<.Yd. ;:;�·t!..' a c.oor(Lo::-1.ac;:io, àlcu::ias 
co:-.• a.r.:; busns d.e al -

dos nove membron cm, ::.,e�).Üa-se r,::· ... l.:1.i::-, c1.r-en8.n ciuco c0··; r::.,:.:i..cr :f.rer1uência ; 
... 

,·-y,e,..· o•·e' V- .._,, ,I_'-< 

ficavam sobrecarre;·-:-3.dO�> c0r1 as tare:Lau ,·l�:? C..::�cj_d_ii., e ::1 .. __.i:·. :�:a. ·1.11 tii::a !.�oUl;i.
ª·o onde e-n t-I""> out·'Y"o e• J,., e,·, -i r 1, "1·• -:-,n 1-0 �: ·, :, .... ,-,). "1.· ... , , ... -� •1 •·•1 0 ,- ".> 1' o q r _.., A,,,,., ,-,.,r,•'1 · l �i· a' t t .... ...,, v ...,...,. •> '-'·· ,,,u ...... _ .� ... .1 ••• 1'--'···· # "'"' t ···-�.·,J v� .... ..1.. .. .._, .. _ .:.;  ·�A • ._ . ..._,u ":)u,,1.,J V 

� 1· - � 
e .fariamos uma auto-élv=:t J..; . .:i.ç.:..1.0 n . ..1.:1Ge:r ci a do;:.; 1:c-:1:· __ cs .... �oi _;ri_'.dc. 

Esta coorde:::�'tç3.c,Ycm ..3-.:;·:co c01.Cü-1 ··1:b �t \';, ';t A. .. ;:-::.cr:i ·1.ti:-:t. �·Ád:a::,on ;;or
J.• SSO nue 1'::l,;"O·ll-''·"' � O 

1�, c.-,,- ,o '," ,_,..,, � t .l..' '"""-'l,._' ,_,....., l ..... ·'
.,,

· , •  '- - "'-'·� a • 
por 

bem, ma,;."'ltÔ-ln.. Entretanto, a decis?o �:i_,_:·n·�; .1..c:-r cn·.:::'l, c1o r.:,; 0ion::J.1 que se 
• . � ' "',.. .. , ... ,, 1 '.: ·1 I os1.c1.c .c..ra 1,a .l.::-�>l..!l •• __ ,.,;�·- • 

2 • .Pri0rido,dcs de F·n� 

2.1) 

Entendendo, qne 
intervir nc mov:L�1e,:;.to 
i�a_; ,... __ rn )", n-:- I ---.:::, ... " r' - _,...<.J,. ,.,..L 'CV ··'- \. 

guiais ) , acr<?di tG. ''C'S

:.'·e e j __ �l ( 
("r, ..... � ...... � -·,i' ., " ;,,. \:...,_ .. l..:... ., ... , 

::1 r· :.1se 
. l ... """ ..J .; .,... • ' .: -o <"" ', (."'I í'." ..... , - •• "."'t (' ;_ ,.._ ,.) __ .... ��1 -- ,..,. ...... ". ,� t ...... _, .....; V(.�J.. \.A .> ........ v 

.... � ç :, 1 ::; ,:: 2..: · .. ) G .-; o 1 � �.r1 �L ·�: 3.:ci C· s

po.ra' 

de 

o I'ar.Q.
') ..:: ..._.,....,. , J ' r, .... � ... , .·, .·,. .. • , .. ,:: . .i.::l·,.'1-..10. ,.,,;. .10.0, ·-·�J-:i.mos.

2 1 ) V' d D i··, ' ' . a v,, AO .. i;.:i,�f ... � t,·,,, --1,.r�-,;-.,,� ... : � f"""'l' • .,1 1 .. )�, • • ..;,a:_:;:;_ '� �:f.. . , .!,,. v_,. -.._. ,.' __ . ·-· _._. -· :.·-· -i·--' 

] -- I ' :, I r. -- . .,,,./ l··r-; ·./:,,. 

Teve w'a 1�0..., 11•.,--.,� .. 1,�'.'i.,·-� . - ... \., ... ',,.\,,.,. .... . , ... \.• .,
# • nurJ.os; :"Ois, no no!'.:ü , !:·e; 

não foi lc:-;,braclo o e;:-:, o 2 

.-_; .;� '··� .'"J.. ·:' ·';e:·: ... ;,tn ·1, ri -: •:r·1<--i..,.... ::i. · -rol--le-. ., , ,, ... , - . 
.e ' - . 

·r·(;r····rlc, . 1' .. :' 1(-t,,) .... r,,.,,.,c ,·y-:7ov·,to 1 . .. . . . , ..__. .. - . ','' .. . .., .... ..., . .,,, . ·, .. ... ; .

,, .. _ .. -1 •• _,..,lorcl , ' 
i' ..... --t\.. ,1 ·- (... 
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ticipação. Contamos co::1 a coJ.al:or::1�3.o do. �; ,:i.:.lic,3 G .\rttL' i 1essias. Tive

mos uma médi� de vinte e cinco �.:·a:cticirar:.tes. C o1)jeti,io elo encontro

foi atingido. 

2.1.e) 

eve como objetivo dar su.t-sÍdios paro. x1 ·.r�ar a caminhada dos � 
· os de Base. Esse euento foi or�ar i:;ado por a.peEas dois t:Iembros da coo�
denação. discusscto desencadeada a partir 'los cl0poimentos dos Grupos '
de Base presente, ajudou 'l"'\o:::dtivo.rr.c:1to,,par.:1 u:na reflexão, sobre, as dJ.

ficuldades e sucessos d� çada Grupo de Bn.se, )rocurando motivar, dessa'
toma, a caminhada da P.o. Fossibilitou.,�.também, um mnior, intervâmbio,
entr� os Gru os de Base, que passaram a. conhecer suas histórias e mem -

Vídeo-Debate Que se abram os -portões - C2/ 05/ 93.

Poderia ter sido melhor,se 1 coordenação, co�o u:n todo, tivesse' 

assumido. Faltou divuliação. 
I ortante vídeo, gue retra·:ava.. a realidade histórica do procl

so de rivatização da C�r. Jlouve,una.boa discussão, apesar do pequeno ' 
• numero de p�ticipantes. Estiverm:i presentes sete pessoas, a mai9ria da 

coordenação. 
Foi um encontro dentro da Semana do '.:2rabalhadon. 

12 Semana Social - 27/ 06/ 93. 

Erléentrê órgana.tãdô 1>or uma. minoria da coordenação; a eµ. vuliação 
âf êfüitã, ãê pôucos. Pn.rticiparam en m�d.ia dez pessoas. 
ive óômo tt'bJ tivo o resc:a.te da 1 2 Semana �Jocial �le 1991; Si tuain, 

do a base do acontecimento dessa semç1.na, para, mel:.lor, encaminhar a 22 • 
Semana Social que já estava em pauta� 



' . 

2.1.t) · etiro .C:npiri.tual - ?o,21,22/ úG/ 93. 

A 

A orr:anizaçÕ.o _ do evGnto ,foi assr:.:uid.1,por apenas, tres pessoas 

mais o Pe. A..,osti�iho. 
O objetivo do !�e tiro Gra tra.,:·allw.r ia nossa espiritualidade; a ' 

t. d · t · · .. ' b '1.·""' o "�uu e o outro ara c ... ""1.· ar- , uma'par ir a 1.n eriorizaçao, aenco I � o ,. 
- , . . . .,_ .. 

D melhor relaçao e t:.1.n:uem ur.io. r.n:tor 1.n"'0· �rn.ço.o com eus • 
• 1a repura ·õ'.o do encontro sur.:;iu t1ua ;olêmica, se caberia no R� 

tiro da .P�O�,fa:>,cr_un trabalho i::clui:�do, além.do r,adre, u.r:1 psic�lo,,.o' 
, - t 1 e um ara sicolo,..,.o. Entretanto, cho-··"l·os, o. conclusao '-lue o rnomen o 

não era adequado, devido ao curto espfl.ÇO de t�r. po; seriu i. adequado .!· 
saon tom, o conJ,ntJ..,l ntn. ,o unt 1.Lo• n·o to�- dr,oc rto.de.

.
--

ÔQ 11-1 nd cl se tr1.bulba umdm, 1nt11 I101io ito .tu�uro.

O encontro 011 Di, .oi · .. o.d.tlvo, csporáva-sG_maio articipantes. 
m � • � · t d A. d f º . • d ' .l.eve �ur os de ��aso, 11ne n:J.o es vavam rer,roson a .os. 1n e in1çao o 
loce.1, devido, .,rol�lamas do :J.r,;onda, dificultou uma maior participação. 

, A , A 
• Porem, achamos positivo, por que o co:nteudo e as dinar1tcas,foram be 

aceitas elos particir,antes, criando ha.rmàmia :10 (,;ru o. 

2.1. ) .&'qrr.:as de 1iarticinação Por�ular e 2f Llenana Bocial-26/ 09/ 93 •

. Formas de Purticipaçâo Populo.r 

Teve o objetivo de contribuir,para o cresci.ente, pessoal e, do 

upo, no sentido de se aproveitar os contetrdos, s�m desviá-losõ capa
citando os articipantes, par uma r: l>or, atuação. Esse tema vinha 
sendo roposto há alr;uns anos. �o .ri;1oiro momento com o título de Mé
todo de l'articipação. Ac amos, -;-,orérn, que, - ara se ensar, um método ' 
deveria-se, fa�er, encontros, iscutindo amplamente, às várias formas' 
de participação das pessoas • 

• 2Q Semana Social 

Por estarmos con o te::1a ur:;;ente 11 22 Semana Social", decidimos 1 
·

ta er, a re niio Ampliada, o dia todo; Colocando assim, na parte da�• 
tarde a discussão do nódulos temáticos da 2Q Semana Social: Desenvol-
. � ,.. . .... .� , vioento .c,conor:1J.co, ...:sto.do Dem9cratico, Sujei tos e Valores Er.1er:;entes e 

Dominação Política e Cultural. 
Esse di de orrr:.açao,r1es11O com a ausência de alcuns e;ru ºl? de' 

· a�e, foi bem perticirado. ContamoG e::i :nÓdia dom 25 1 articipantes.
Os temas tra1: alho.dos a.:..;radarn.o o. todos, desenvolvendo uma boa0

discussão em sru��o e plenária. 

Concluindo, acl;mr.os 1ue, avanr- --nos, na formação. Co1�0 vemos em

,-.� � ·1'1 . 
. , 



'-/ 

nossa. Assembleia, foi solici taclo, que, n.s atividades de .'.:'orr:1açâo ros::: ....

sem: Semana Social, Retiro do 11raYaP1ador ( !�spiritual ) , C,.:.rso "Foroas

de Participação", isso foi ... oito.

ão !oram realizados: �.3anto DorJir.co, :.-1odern.:Ldade, Curso de Capa,-

• ' 'd d L . 
çitacao e tJ,Vl a e CC:� UCJ.ano.

S.l?.TO DOMIIGO:-Pensávamos, en reJyassar o conteúdo do Curso esta

dual. Isso, aconteceria no dia 2'.> e.e abril, j1.:1:1to cor:1 a 'froca de Expe -

riêneia, não foi possível fazer os dois juntos. Optanos então, pela fr.Q.

ca de Experiênvia. 
MODErerID DE: Precisamos discutir nelhor, co::io serj_a, um curso '

com esse tema. 
CURSO DE CAPACITAÇÃO: Se entendermos Go.pacitaç;ão, cor.10, al"·o, ea,

pec!�ico, que dê capacidade, de uma ação concreta, con.o i ·-or exemplo, dá

! 
• .. - f t 

(, • d• t 
f 

subs d.ios reais as lideran.ças, para uma atuaç::10 .or ·e non .... in ica o�, 

:Partidos. Mov. Popular, Cornm.idades, o.cl u!l10.s que não cum:)rir.ios, bem.

Por outro lado, entendemos que, as atividades de formaç5o, que foram. '

realisadas, durante o ano, ajudou bastante nessa cn n.cit'lção da base. '

. Para o ano que vem, no entanto, pro�o�os alce mais p�sado •
.lfIVIDADE CbM LU6I O: Pareceu-nos, also vaco. lia rimeira ves' 

que tivemos,uma atividade con Lucin.no, foi de m�neira rá,ida, sem tempo 
da preparação, e até de commlicação para a base. i: o mês de Jwiho Lucia
no. esteve, presente, em uma reunião da coordenação, onde, pensa.mos, em 
inser!-10, no nosso planejamento, ma�, soubemos, que ele, não, poderia' 
asswdr, esse ano� e sim, no próximo. 

Movimento Popular ( cultur�) 

Pensando, movimen�o opular, como alGo, que, Já.foi estruturado e' 
boiJe. se encontra desarticulado, achamos que cn.beri.'.l a P�o: parti

cipar, junto, com.outros �ovimentos e associações, na reestruturação • 
dess movimentos. 

ora, fazer' 
Movimento ' 

Uma idiia que surgiu, mas, não cl:ccou a. ser discutida, 
um eaoontro de d is dia�, onde se, 1:ralialharia, num s�baclo,
de �airros ( M.U3 ) , r�ov. ;;·errro, Mov. de Mulhere.q, eli:c. - � , e no domingo, 

ov. Cultural ( Cultura l�e-:io:1111 ) •
Houve, também, a proposta de se -"a"'e""' -

.1 .. .., ,. , un:a enc eno.ç3.o, de uma peça 1 

sobre os 500 anos de E , · - · ' � van�e�17.o.çao o histori� do Brasil , 
obert d · 1' · · , r.,re 1arada por•

o e i opolis. Para viabilizar, t -
M--

es a e1ce�açao, foi.conversado ,com nauoel de Paracambi, que particiT)a 
a outros compromissos 

- ele tri r:.r-..1po teatral• Nas devido,

posta à :frente� 
, principal1:iente, forD.::ição, não lev,1mos esta pro �

V{deo-Debate ( I.., 1 , ' . \ ·ro,1 em.:1:c1.cn d.a ViuU�er ): , .. d -l/J •. e fo:;."'maçao. 



2.3) G�upos de Base 

Grupos de Base, deve ser, ruJ2

• . t d / p]· r.c,:,.c·�'"''' erar1.a, co:10 um o o , • .1 .u "' .. 1<,1.u.ç,, 

;;;:-io:.•id:lc:e p0r1n�mente, na ?astoral Q

Sstad.un.l, ·;acional ) • Entendemos po-

' ' · - ' l· • ., .,,,,�,-- ·r�--.,,....,, J-r, r. O ·�-r,01· O 
rem, que, as coorc.cnuçÇ)eS, e r:1. E· o ,1::,::,-:-.--,..:)0� ---····�'-- 1.,.., ..., u.1- para constrQ 

, - -

ção dos "-"rupos de La.se. ��rccx:·,do em 1.·!iuçlos, 8. coordonnçao, nao cria �u

os de ase, ajuda o. criar G estr-.iturar. 
. 11'· ºd Colocou-se, cono enc8.ninh8.,.h;n t<), r:.a ul t:,_,;lCJ. 3.sseo , .. üJ.Cl, a n0cess1 l;!.

- ... . '

de, de se, fazer visitas aos Gru:pos do ��<lG(). Isto causou polerruca, na 

coordenação, pois, já havia.mos feito visita.s que não, trouxeram resultA 

dos posteriores. Entendemos, que isso, se dar, por qm.), na verdEde, cabe 

ao representante do re�ional n� coordono.ção, estinular o sur0imento e a 

consolidação de r:;rupos d.e Lase. ::o entanto, esse ano, devido as conbr�. 

ças da Assembléia, formou-se um3. equipe de vi:.:;ito.s, coa o objetivo, de' 

apoiar, os �upos er:1 dificuldades, marcar preson:;a, nos :.::;rupos consoli

dados, no sentido, de ter uôo. idéia :.:;cral, do funciona:::iento, fazendo um
• A • 

/" 1 t ' I • t
"' 

• d • 
intercam 10 de cada :;rupo. ,..,o ocou-se -a,"'1,>::�-;;, a irJr:or ançia, essa equ. 
pe • visitar os rer�;.ionais, p3.rn. o.jud::i.r, ne�:.:sa articulação. 

Essa equipe, em urns. reunião, ::;e pr�ru::-ou, G nível de conteúdo, pa-
, . . .. 

e 
, 'ra possi veis discu::,soes :1os ::;rui'º!?. 0!1sickir:.1::.. o roree1, que u proposta 

d d.i - �· d e scussao, paruisse LOS �rt1TOS. 
Outro mot ento, im1orta�:tH, :.c1i, a e:1coLLt1·0, '11:.'..1rocu de Experiência" 

de -rupos de Base, que teve, co.:10 0
1 ,jetivo, dar su1)SÍ<lios po..ra animar a 

vaminhada dos Gru1 os de r .'.l.G�.

As visitas aconteceram. :?omos on A1 stin, rer·;ião V, onde há alc:um ' 
tempo, a una articulaç5.o, p:1::-a. a c:ri.'.;:te,'.ão e e �}r1ço de Dnse. Lasicamente • 
co .posta, com pessoo.s de Gru1 o lrov:ir,1. � :a V•.:lrd.J.ct.o, fo;::os convidados para 
um encontro paroquio.l, de sru:;,os ,Jovens. I�:.r1tendo:uos � que cabe ao �é:ç�o 
representante desse rec;ío:r..o..1, funcfo.r ae fato o i3:!'1.1.po de Base de P. O., ' 

t" 1 d . 
-r: a e por que, a s1ms ez,s�::; ;:;o78ns, 0_.-.t, p:1rticir�1r.:1.m de encm)-tros, dioc� 

sanos e estaduais de :F. C. ,possuem, :r,rrta:1. to, 2.l��u.:ni?- 1?a�a�er:1 ., Em liíilÓpo
lis, Re�ião IV, srupo consolid.adó du .FnrÓquia J.9 � .• s • .A;,arecida, que 
trabalha, en cima, de u� caJ.021d:1rio ::inue..l cGm representaç5.o, nos conse-
lhos Co....,u-ni· .... 'r· · .,., ,:, . ..,t .--., · ··· ·-:- --· :- I · ' , ·" •• va 10 e pa::-oqUlO.. • . .. ,ri 00.,::. O •. ,�i..,,_s, -•0,_,lu.O , :;arO'}Uia da C,â
lifÓrnia G,-,u"'o -ro-r>r1�do -"�' 1cv,n 0·:e -r,-:. ... ,.., ,� __ .,,,, .,__..;.,,,,,_i·x-o 1 ct' · • 

• - ·'· _, ...... ,. , --·· -- ---�, , ... v. ��,.., '-_. ...:,.__ __ ._ 1----�1e.,. ca�3n a.rio em 
93, ond? se cur.:··--.ri u, al ·u1r:; rontor;. Gc ::1 re-·:reccntação ,no consel!10 comu
ni tár:Lõ. O srupo hoj0, en:f1"enta n. dific lld:01.dc de se ,::mcor..trar� Os aru -
pos de Bãnco de ArGia G I·'toni., tá, c.rn;:·;nvan q marcar d'ltns e, desmarcav�m

ost riorm nte, sto, iil pocsi 1-i.l:L toH .::ts vi [·.i.-!:,:1c det equipe� 
O urupo de l":-m1co dc:- ,h•.Jio., .:Coi !orr.' ."'c1r_) 1'"r -�r ·n • • 

.ic.1. .,_ '-' • .L . • .._ 1.tnJ n,.1[l, CU�] O os mem ros a coorden�çâo cliocosaan cl·::>�;co11hece .... ;i0 riaLemos �1.o certo que tipo de trabalho 8S"'e ,, . .,..,,.,,..., d e 1 . n -> ,.a�..,_J_.,.__. •v8e11VO ve. t,sse --·rll'"'O •10 J·e e' a J d "-' · .1:· L , , compan ia o p§. 



• 

.. 

la Andréa de t•'1es(r,li ta. :.ão entc�cl0�1os te !::, :;,or :iue
, . 

nador do l)rÓprio crt!.:...,r.). ::r;;·}er.:i.::--toG, t1t10 11c- . .T.)l"CJ(:L "i:o 

uma relação mais 

lJ.QO 

a.'.'JO, 

u;:1 coord_g_ 

:;·,.:mter 

Goorclençu;-3.c, Luiz' 

cartilha�1, 
e :r.e �!.'-·"do ; artic:i. :·,.n,

.,,,1- .,;::,,J.,1. L, . • . .... 

, . 1 :.1t·r:: ,J,l1l,1t), revis:i.o 

T ') 1 

,, mvc)rn. .l ro:;iaram 

reu.iiê:-3s qnin�e
Do quo se so.he 6 . t" .

O . , T l G.:i;'J. O • 

. , . 
.L·o:r os-

nais, 19

1:1on tarai;\ 

tudantes 
:: comer..:: 1 : r-.: e. 

vam, 
.. � .! •• � d� -., ....... '· "� · 1--� 'C; , .. 

coorden3ç.ao, 111..uv::a en ,.0"1 0u · .1.u. i;:.0 . ·, ... ,, �- . .;; ,

Luiz, compareceu a rom:.i(1o 0:1dc, :-·r,:;' 1.1.:: rÍ:-1.l': 1..1:·; o /0rró do :.·r:�1 n.1.bador. D.Q. 

pois de alr::n1:!a d.iscuss?i.o, c2�o..::ou-s:) �1 cc:.cluo3.o, ele �: 11 dar rn:t tempo, pois, 
Luiz, disse, ainda nã0 querer sair da coorcleGt<;;âo. _:"_i'ica.::ws de discutir i� 
so, posteriorr:iente. 

SUtta Eu[;ênia: Iniciou em setembro. do,·ano passado. O primeiro traba.:. 
Jho, .foi 
Partidos no ',rar--1.·1 T'arJ-i·c;, .. � -r -,,-,,. c·,1-'·r�-(-)(),·• r,,.,.,._1· . -· .;, • - t, -'·F-,Ç-J.,.i .. , .. ,_. ._,. _  ... ,, ..... ·"·-'• .. ,._,,, ro 
pla"1e j aaen to 

Gocó da 
trabal�ador; 

do c1ue ::;eria os' 
co!:1 o:.)jetivo de'

ªY1 Ur.> 1 '"..., ,,.., O . ··i,, , .... ,, '.. ,._,._ J.:·._..., .. L ,., .__....:.. . '-l:· ... : •

;:;;nn • Con J :' �- ('" ,....,, ·1. ·· • ..... . ... l .... 1 •• ,,_, '-' •, .._ .. .

e t "'·'1·· l') t· .  oan a :��e ia: .ar,ic*pa 
. d ,.. ' ,,....,_ �, ...... m.inc;o o rr.2s as '.): ·-·C .. ::; •

na 

3. Event.ê.g
Na -'tSse:it-ieià

lha.ri 
Di,2 dq
Di ::t do 

parar, u::;a 

:nqlhc1, - e .. '

!·-14. ,,
J.,.],J:i.

. '7 ,,_ 

;'1 ·, Base ,.. .... . 

: ' 1_,.} 

reu::e todo 

J r..i· ···o'"'. v ., .J,/ 

"lo .1.-

,1 () f' . '1" � �- .,.,·no� --·1+-, }._, \_, •. -� -_-·\../1.J .• • .I.J., ç,·:J\:Jl ves 

... .. .. ' '·i . '°'.:' ···� -�C .... JJ_,.,, 

·. -, ) l. � ·, ., ,
� ,· 
' ' •.J 

se 



Semana do Traba11.w..dor ( 1:... de ::::13.i.o ) • Ficou decidido, :iuc a, coordenlil
· d· d � .. ,� ..... ,.,,,, .. , .... "-·"' se,"uir•te ao 1 ° depelo menos, dOJ..S .L;lô ... D 1.orr:;.::-1çao, •• o. ,., _.i .. u •• o. • i:, • ;;;, 

, 

aio. li: esse sentido, aprüscnt:naos o VJ.d.eo 11 1.'.�uo so ::i.>r:i.rn os l)ortões", com '

debate ( vide fomttção _. • ·---�' ... " 

Pa.ra O lSL:de naj_o. foi elahoradn urnn cart:1. • p�ra ser lida rn:;.s celebrã
. 

... '

çÕes, e:Ldecidiu-se que os rc1)::-e:1sento..ntes do rí?:�i01:1:1.l, na coordenaí;ao, se ..
.. .. 6 . ., 

t 
1 

inte0raria.m,na prepara.çao das celebrn.çoes de l� de maio que Ja acon ece 

regiões. Em al(;Wls reciono.is, parec�, que não se.deu, esta participa-'

e com isso, o lº de maio,1ficQÚ descaracterizado.

Romaria da Terra. Esse a.�o, não sentimos, o interesse maior da CPT em'

· se articular para preparar, a Romaria da Terra. :rão conses-uimos, nos reu-
' 

.... \ • · t · · d 0 
• • � d n i·a· mas'nir, e na.o tivemos, acessQ-<?-os ma eria:i.s ,a .i.'í.Om.::tria ÇOitl an1.1oce a e , 

mesmo assim I membro� da P. O. participara::n d!l 1.lomG.riu.
Bin-,o ou Forró, Esse ar:o, r1?solv01::.os, fazer, r,peno.G um evento finan -

• � , b 
. t , •

ceiro. optamos por �orro, por ac �ar, que ets�1m, r!:s:·.�a ar1.amos um pouco a 
cultura ree;iona.l de acordo com a prioridade. l'en::iar.1os, até, em abrir espa
ço, para apresentações art!stico.s. P1r� isso,.foi tirada uma equipe, de a

n:imação, que, não funcionou de forr.:a osi,cra,da. ·;\':'1.lvcz, porq_ue, tivemos uma 
.talh: ti�nica; Faltou o som. t impor·!;ante ler.11,rar, que ense o.no, ti vemos. 

1

!'o� de tato. O �rupo ,1ue tocou é muito::bon. f::'-obre os três abjetivos do '

t'or�, acredit�os, q_ue, dois foram alcançados: Confre.ternizar e forma;- o 
trabalhador no direito ao lazer. O te�cei�o, que eru o objetivo peincipal:

A:n ''ariar .fundos, J?,ão foi satisfatório. C:.'emos q'..1e si otematizar melhor ó's e
ventos com fundos. 

Romyia do Trabalh3.dor. Esse ano, ·:;i ve:nos proble�as, de .recebimento '
tp.aterial, dificultando assim, a divulc;ação e a preparação para a Roma -

. ria. Como todo ano, no tocante a or�anizn.ção do Ônibu9,· o liberado dioce -
sano, mas uma vez, cumpriu coL eficácia esse trabalLo. 

C9nfraterniz,3.çã9. Acor:.tecc�r.5.., di3. l['. do dGz21nL�o de 93, a partir das'
20.: OOHs, na Catedral. CoL-:o no o.no pass3.do a coo!.'clo�·w,;ão dioCG!:;JaJla, assume'
as bebidas e, pede, aof, ::;ru ,os ,.ie Do.se ,:uc aonut:i�).. os salc;ados.

L a .J "1) • D §i;er e:a asa c.lc .1:ra1a. ias, 20,2:::,30 c!.0 jn:-,eiro .-10 91,., em l)raia ,:�.,
Grande. l?odendo ir no r:1b·i·:;o ltü p��"·_;t,ow,. 

Linha 4a..4ç.â6

""' . 
.t101 a forn:a, mais pricridudes. 

4.2) Circular 

Foi proposto �, <:, t- ,,. � --·bl,. 
i .. , .. .:1. .. :,be_"' 87 a q· P t. 1 · , - ��, u i  izasse-mos, circular ao inv,s,



• 

de boletim. Devido,� avaliarnos que o boletim, era also lll!lis elabo
rado, e ti ve;,1os dificu:)_dade en 1�ru1ter a conti�uidade •. 1� a circular ' 
era alco mais objetivo. ,\dota1r.os port0.2:to, a. circular. 

4-�.;) Intercp.mbio com Clubes de ;11ães e Do1r.-�Gtic11s. ( vide CDM'I )

5. Org�'1.iza.cão interna

5 .1) Fina1"lcas

Criou-se uma e2uipe provisória, para se fazer, um prirr..eiro projeto • 
.,. • A • 1 

Essa equipe, apresentou um esboço, que no.o atend.±a as exic;encias de um 
projeto, secundo f1lou Pe. '\.c-;osti:n.ho, que, _ficou t'Ie reunir-se com a e -
qu.ipe para tuila no�,a, forrnulação do projeto. Cor.10 não conse(:."ltiu se rew.&.· 
nir, gostinho .1.e� o projeto. 

Outra iniciativa que não adot:Lmo�3, foi o. �,nrrac1?. nn. fosta de Santo' 
Antônio, por q:te, a partici1:3.çÕ.o na. �-osma 2 ccn!':'usa. 

5.2) Secreto.ria 

. 

.Ficou-se de se fa�er um livro de �t::is cl.:1 r.o,, r0�;1_;atand9, toda a' 
histÔria da p. o. no. Dioce:30' cl(?Sclo n. década dG 70. :'ara isso, foi tira

do o Roberto, que relacionou, rel:1t9rios e ( ocu�11entos, mas, ainda não ' 
teve tempo, de passar, parn. o livro. 

Durante todo esse 3.no, bem corro nos ar.;os D..I;.tcriorcs os relatórios' 
estão sendo dactilo�rafudos, portanto, esta coorde�açãp não está perden 
do a sna.lii.stór;a. t ir.portante, l•:::Jr.:)rar, 1ue Co.rminha, assumiu, esse .a.

no a secretaria. 

6. CD 1T

Entendemos que a CI:-M1
.:', so encon trci. desc:.:;tr-.t t:ur(. d.o .• Achc.1:-:1os por isso, i,m

portante, a."lladurecor 3. discuss::o; · e:xperiênd.,:-.. que to-::os, ·? que, a DD 1�, • 
• nao tem executodo, un trnh:üh-: cm ""l'c�to, falta o1,jel':ividocle. �lo entanto, '

\, , . ss.0ernc;>v q,.:te o 11,1ro:r.t�P1t0 tc,.1.•no!:: nr1:1 co1:i::,s}c�, r1.:c i11te.�r0 :1S .\·;·ntoro.is So-
ciais. 

Párã fà:i:;�::r a.contecf)!' os ev:wto,.. fc,,,.....,.1 f ,�r"' d 
... . ... 

:. , ! ,._.., . .... u.. e_ .. ;,'.) c..s o,,1u1p 1::-s, coo pessoas da e�e.1c"d&rie1�1iô, eo-t1 �x ,el�s,w da 0,1uire d.2 rr:ullwreE; que contou co.o a composL _çao de pessoas · .!e ::.ün são da estad11al · ·t· · - ' 
. <. • · . .:uar.l. -o, a isso, n coordenaçao dio-cesana, adotou um3. carto. C.(� r:r:: ·c·:ru1�,0 do Base, c�. 1 1,.., ,11, .,,C'.'.:- 1· • • _ ·'-' · .... -,,,;;, l.,_onava a participa-ção de pessoas r..a es tG.dual q;.:�9 .. n.:10 f o:r:'m:i elc?i -�:as err. Ac:-e;p,·r1h1 0� � a 1.'' es+-a ,-., - .,,;, •.,-'- ..L.., • :\. ,._ V 



• 

explicou c:i_ue, est;as P'c?ssons não fariam, r:1rtc, da coordenação, somen,
(:;. e, comporia as e, uipes. :•;nte 1drJ1:1os '

.i.
uo, 0::;,:ia.s posso.:. G, de certa forma, a

n, bam se tornando um ouco, coord ... naç5.o 1,,r;taclual, o.tropela�ido seu processo
�· A 

e tomada de consciencin., ,1ueir.1G.nclo ot!l. (.,'\.S G nêio co:'1 >romet911do r;)ssas mes

···., 

. . . , a assumirem o c0:';pron1sso :·:itnor, que e o trabalho de base. 
t,.erce emos, também, que não l'ouve uma r:13.�or discuss:io nas dioceses, que
<ia:.ão as instâncias, que têm, Daior condição de indicar, posso"?-s que possam'
!1ea1mente contribuir para o crescine:oto da éºastoral Gpar:Íria. ?ara não a -
f1l:ontecer, de se, peq1r -:;essoas, "pelo laço 11• 
�!� 

diocesa110s na estadu.:ü

Foram eleitos, em Asse�nbléia; ou . cja, o :pr.occsso foi democrático. •o
passado, parec,�, qu1 o. atuaçn.o foi 1:.1-Jlhor. c:._.cG o.no, nno podemos di .-

• - A 

<? pois, nao .1ouv0 un bo:;1 intercambio .:r:.1trG :J. diocesa.na e a est,a

até mon:.entos de coincidência do dat,:..s in1 ortantes, estaduais e
ocesanas. 
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J;I - PROFOS'.ll\S PAPA 94 

Diante da Avaliação que fizemos e i;:a.ra dar uni salto de qtalidade na PO

Diocese, propomos; 
•

• Ç,s,grdan&cj'o Diqs;eam 

.l) Mt.nutenc;ão da Coordenação, com ex1gênc:IA de maior p,.rticipa.ção doa mea
s; que devem priorizar a PO (coordemção) 

. ·: Prigr1SJ1.dt1 na,;ra 1994 

Acha.mos que deva ser no náximo três, propomos as seguintes a escolhen 

Difer,nte do ano p:,.ssado, onde não especificamos Fornação; pensamos p,.-

, �- -esse ano (94) um Forrra�o dirigida plr& lideranças_ que se compromeam rs 
� •J.:mente a construir e consolidar Grupos de Base de PO. 

¼ ·1 • 

�:(�t �2) l{oy11Jen:tg PQPBJAt, Cultumi, S:!J)diga.1
.e ·.X.. • 

·, Ajudar a compreender, avaliar a s1t1.ação do movimento e contribuir na 
\•· 

�il·,·, rticulanGo do m'esmo:
• ,1 y-
, 

:·-� �3) Grupos de 1àJ. se 

Deve ser prioridade pernnnente, uma referência pira todo o tmbalho de 
''._1PO, no nosso caso achamos que o tipo de forrração que propomos esse ano está 
t 

I inteiramente volt.ado para os Grupos de lllse. Colocamos entA'o como propostaq• 
. 

. 

. -� representantes dos regionais e as referencias que temos em p,..roquja.1 e 
.. _comunidadas priorizem a construção e conso lidação d.e Grupos�· 

· . 2.1+) m,e1�§es 
1, 
tr As eleições do ano que vem são de extrema importâncie,, portanto devemos 
µI f tral:e.J)lar esse tema, bem como. deixar esJnços para. que os militantes da PO 
� 
• · possam tratalhar candimtura.s.

.. 2.·,> seara. socai 

/ 
O tena é "POR UM BBA.SIL QUE QUEREMCS"; algo importante i:a,re. se tmbl. -

f lhar no ano que vem, ano eleito1111�·
f 

i/. ··2;6) AQig d& Ci<i\da,n;Ja. contra a Fome
I� Importante por ser uma articuJ.ação nacional que mobiliza, Governo, Soe" 

1 
. 

.1 
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-
MCS Igreja, etc .. E por pensar na questão da fome de

Organiza!' 
só �ndo alimento;, ms organizando projetos que visem/

outra rorua, 
ctruir uma sociedade de verda -,._ 11111:Ll de uma vez por todas, e con.:1 

· rt:u-:r;a.r esse� 
NL ros cidadãos;

I!� 
�i '(°'' ·l 

· ltVeotos

Tra.1:11.l.h&r os Eventos: DIA DA. MULHER (8 de março); DIA DO :!NDIO {l? de

b il)• SEMA.NA. DO TAABA.LI·IADOR (24 de abril a l dea r , 
maio). lQ DE MAIO, CELEBRAÇ[O REGIONAL( Com a plJ:

tici; ção a tiva dos Representantes Regionais) i

ATO 12 DE M\IO (CDMT); ROMl�RIA. Di\ TERBl (CDMT) j

FORRÕ DO TRA.BA.LHA.DOR; ROMAIUA DO TR\PALHADOR{CDM,

CONFR\ TERNIZA. r,KO; UZER EM C'ASA DE PRA.IA�

r Equipe de Secretar:1.a;· 

Cogrdaga.Q\'o Estad1al 

Que a. Coorderi,.çio como um todo assuma. as tarefas da Coorderaçãc Esta<).u-
�1·

, 'il: evitando a criação de equipes espeo:!r1cas, porem que se crie equipes . de . , 
. 

, - '4 · tra-estrutum, Finanças e Secretaria com membros da propria Coorderaçao.
-r;JJ.� 
�

·l) B§present.anti:a da. Dioçesa.na. ra p;sta.w,,.1

Que os represent.antes criem um melhor intercâmbio entre a Esta.dual e as.... 
cesanas. 

) Peleg.4ps , Cogrdege.dores Esw,dY1,is 
f· ·. Qu se disout.a critérios p,.ra ti:reda nessa Assembléia para �ele"'::de• Ili.
· ,, a A. semblé:ia Estadual, e pim novos representantes que compomo a Coordea,- -iJ .. "'""' 

. . ga Estadua.1. 
·,
t , ti a, mr1o 
:1 -

r A Coorder11-çao Diocesana faz 1J3. desafio aos representantes dos regionais. · · e ordena�o e as pessoas que são referências da PO em Comunidades e Parét'l .. 

�-Ilias pl.19. que articulem. no próximo ano Grupos de &.se, fazendo um calendl -,; o mínimo de atividades: �mos como sugestão que fa<pm um grande evento na,,_, .. do Tre.hilmdor (d:ias 26,28 e/Ou 3o /(j+. e 12/05); pedimos porém que se, iXe os di11s 25,2 7 31/04, onde a coordenação pode:tt! pre_p3.raf algum evento.
NOVA IGU\ÇU, 19 DE NOfEMBRO DE 1993.'



OOOPD�AÇÂC DIOCESAHA DE PASTOHAL OPEH!lUA DE 

IiOVA IGUAÇU. 

-1 
-

A-ooordenaçlo diocesana de Nova Iguaçu, !e a sua avaliação de 1993.

·..,"i&cidiu colocar isso em forma. de docun.ento, para melhor aproveitamen'lo'

Jenibl9ia; Uma vez que, nossas Assembléias têm acontecido sem uma boa
esclarecemos que o que está ,qui relatado ia •.S. 

que quer, dessa forma, contribuir para a discusslo u:· 

fâda4e, que forma.ç:ão,tem por objetivo, capacitar 
no movimento Social ( Partidos, Sindicatos, Associação de�---. 

). na Iil'.'aja ( Pastoral O. erâ.ria, Conselhos Çomtmi tários e Para

), acreditamos que cumprimos esta prioridade. Se não, veja.mos; 

Fõi uitt mõmênto im ortante. Com a intenção de discutir a probl'9-
�---ti�ul da m\tlher, que merece esr)ecial atenção, se pensou esse evento.' 

�ave unta boa preparação; ?ara isso, foi necessário encontros extraordA, 
- . . . ., , nar:1.os; pois, no momento em Tuq ,rre{>arava•nos o calenclario de eventos ,
n�o !oi lembrado o 08 de março. A escolha do Vídeo fqi válida em lQ lDQ.

., 



mento; isto por �1ue à necessidade de espc,'i .. ie3..L' mais os ternas ( ,,·1emas'

mais adequados para se trs.balhar com os Grn:;:os de ·base, como: ltuação '

da mulher nos grut,os; Dur-la, �jornada de tratal:10; Condições ele trabalho'
· · f · d , · " C; '�:-:..b"'te Qconteceu de alr.:1.una f. orma; Conta-in erior as o 11on0m ei;c. J • · _... _,_ __ 

..... � �r1ç 0 de ··--1"�"'8"' QO r,_r1ov,_·,.,_._,r.,,_.,_.J-,,o :cios,com a_:p .. u::::s� ,u. ,i.\.A ...... ·:: ... -..0 � --

D R "'=' lt .,...GSG'"'C"' d·, '"�J·"' '"" 1 11"'"•"""'' 
e e ose • ..!a OU l1.i.. .J.

.,
,._L \e; ."lú . .  ,:., ;. .• 1.U. v .. C,.;) 

2.1. ')3. 

1 , ·-.-.u·· ·o... (1 e 'S--àe ( e �1 ,.J- ;.-· ,; .... ·· (.Á • 

a

. , . o • 1 Aconteceu n.un r.10mc;.�to irnrortante, 1;oi:::;, oe fa�18., nocesso.rio 
esclarecimento G ln'ú 3.S for,i!CtS o �,5.stc:;110.n ,_ •. :) ;;ovvr:no. 

A <;>riiani·�ação do -s-vento, foi be;:n traLallw.dr.t, e, com intensa pa.r
tici ação. Contamos co.!1 a colator:J.ç5o da ,..Tanice e Artur iíessius. Tive 
mos uma médi� de vinte e cinco 1 .. articipar.tes. C objeti 'ilQ do encontro 
toi atingido. 

2.1.c) .. To111r..:.Oi:.iC,wa�d�e-e:,::;X::.i;P�· e_r:;;.:i;:;,��ê�n;,:ac;..:i:.::a::.-C.__G_r.:.u .. r_o�d-e __ ?;.;,- ';;;;ª�s:.;:e;.._) - 25/ C4/ 93 • 

:i.:eve corno objetivo dar sul:sÍdios para a."1.j_r�ar a caminhada dos � 
·1os de Base. Esse e:r.rento foi or:.:;ani:::J.do por o.t0Eas dois ::iembros da coo�
danação. discussão desenco.deo.da a rartir der, depoime:r�tos dos Grupos 1

de Base resente, aJudot:. pos:L ti v.:tr:-.,�::1t1,. r:::�ro. u:::n refla�:ão, so'üre, as di,
ticuldades e sucessos d<:: çn.da Grupo de Dn.so, procurando motivar, dessa'
forma, a. caminhada da Ji.o. Possibilitou,.:.. t::unhém, um muior, intervâmbio 1

en'tr� os Grupos de Dase, que fO..Gf.i.'.l.ro.m a conl1E:ce1"' suo.o histõtia.s e roem -
< 

bros.

2.1.d) Vídeo-Debate Que se 3.brarn os portões - C2/ C5/ 93.

P9deria ter sido r:1ell_10r,se 3. coord9:1aç.ão, como trn todo, tivesse'.
assumido. Faltou divul;ação. 

Im ortante vídeo, que retra�ava a realidade histórica do proces� 
d · t · • d e .... ,. · 

· - , ao e riva 1:taçao a -;>J,. Louve,u11a. boa d.1scussa0, apesar do pequeno "' 
numero de p�ticipantes. Esti v,3rai::i y-rc-sentes set-c:) pessoD.s, a maioria da 
coordenação. 

Foi u.111 Gncon.t1.·o dentro da De.:c�ma do �:1r2>alhndor. 

2.1.e) lº Semana Social - 27/ CG/ 93. 

E'nêõ itrô ôrr;c::i�:.sdo r,or tuna r.d.norin. d.a coordcna<;no; a d.i vulc;ação 
ficou, po� cahtã, de poucos. P�rticir3rarn on m�dia dez )essoas. 

Tevê 001nô tibjeti vo o rescato da 152 ;Jei:10.na Uocial .Je 1991; Si tu�
do a base do acontecimento dessa semq.na, ra.r:1, rnell1cr, encaminhar a 22 •
S e • 1 ., emana .::,oc1.a que Ja estava er.1 ruuta. 



• 

.1.t) 

A or �a.nizaçÕ.o. elo evento ,foi n.i;S'-.'.:lid:.1,.1/0r a JCna.s, troo pessoas

mais o Pe. A�osti� .. ho. 
O objetivo do !.etiro era trul:allw.r,n nossa espiritualidade; a '

· d · t · · - ' 1· •. 11 �-u" "' utro �ar" partir a in eriorizaçao, aescourir o � � o o ,.� -� . ' criar, uma 

melh r relaç;o e t�cL�m urna n2ibr int0·raç�o con Deus. 
- • A • '\ • l :,a -repuraçno do encontro sur,�it' u·.:3. .J,-olern:i.ca, se ca,)eria no � 

tiro da. P�O�,f zcr_ur:1 trabalho i:_cl ·i:_do, além.do padre, ur1 ;sicÓlo·ro'
... 11 

e um ara sicÓloro. Entretar2.to, che.�n.· 100, n concl...tso.o :•ue o momento 

ão ora adequcv o, devi o o.e curto esp{lço de t�r.1po; serL. L1adequado '· 
-

�ooen toun.o con 1 jl,nL1. r.at 1 • .. n ,,. d,n.üo, n o , g O -r.
.... udo do ::;e tr.·Jb:il1.w.r n.mdm, .. 11t-, 1:touon-t;o ... nturo. � ôSB 

O encontro ..):1 si, fci :i_.ositi vo, os:7oráva-se. mais participa...'1t-as. 
�eve ��rupos de :::ase, riue n:Ío est:1va.w re1,rcso!1tud.os. A indefinição do ' 
local• devido, protlemas de 3.,-,_;enda, di.ficul tou uma maior ·1articipação. 
Porém, achamos 11ositivo, por quê o con�.; 0Údo e us clinâr.:tcus,foram bem • 
aceitas elos particir,r.i.ntes, criando hnrmllmia ::..o •-::::-upo. 

� 1 ) d 
·T) t · · - T"J 1 ---2 , ' ..... • 1 , ,,,. 1 09/ 93

e.. • .., orrnas e .t ar 1.ci nnçao .i: o·N.1 ar e .::.11 ,...1enana J,.)ocia -.:..01 
' 

• 

• Formas de Purticipaç:ão Popular 

Teve o objetivo de contril"uir ,:--a1:-a. o crescimento, ressoal e, do 

upo, no sentido de se aproveitar os conto�dos, s�m desviá-losc capa
citando os particip3.ntes, rarq. u .. "!la , ... eJ.>.or, -· tuação. Esse tema vinha 
sendo proposto há nl::"t1Ls o..i10s . .. '.o :r,ri:· oiro mo::::smto co111 o tf tulo de Mé
todo de Partici ação. - c\v..nos, ·'.�orén, <rie, para se · ensar, 11!!1 método ' 
deveria-se, .razer, encontro�, discutindo a..":lplamente, às várias formas• 
de participação das pessoas •

. 22 Semaria ,Jooial 

Por estarr.1os con o te::1a ur ..:;ente 1129 Gomana Social 11, decidimos' 
fazer, a re niio . '""plio.da, o dia todo; Colocando assir.1, na parte da ., ' 
ta.rde a discussão dos T'.lÓdulos tGí:::Ú.ticN:i da 2f. SeJ:Ja.""la Eocial: Desenvol
vimento EconÔoicc, =.sta.do Dem9crático, ;->UJei tos e 'lalores Eb.er::.:;entes e 
D . - p 1' . ,., or:.inaçao o.1.t1.c0. o Jultural.

Esse cti de or:r.a9ão ,r1esr10 com :i n sência de alcu.i.11s r:;r1.1.po� de' 
a�e, .foi eo psrticír:ido. ContG..r:o:::; e::1 ::/dia dom 25 rarticipantes. 

Os te:ri·a.s tra:: alho.dos a....;radarnr:1 ,::t todon, desenvolvendo uma boa, 
d. - ., ' iscussao era ·;ru:,o e ·l.Einut\ a ..

Concluindo, ac�a.rros ]UG, o.vanr:;·t:ios, ... na for:naçao. 
1 - Co:'10 venos em

,-. \ . 
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nossa Assembléia, foi solici taclo, que, as a.ti vidaden de forr:iação tos.-::•

sem: Semana Social, !letiro do 1.·rahühador ( =�spirj_ tual ) , C1.:.rso "Formas

de Participação", isso foi � 1;i to. 
·ão foram realizados: Dan to Dor:-:inr;o, '.·1odernidade, Curso de Capa

citação e ti vj_dade C('·� I.uc i.,3.110 • 

·G P ' t '� do Cu.r�o e�ta-S.AJ;TO DOullíl 0:- ensav.1.1OD, on rcpo.sso.r o con-�rnc.o - -

dual. Isso, acontece:i:-ia :i.o dia ::?5 e e abril, �1.-.i:1to co;:;i a !roca de Expe -

i
... . - f . , 1 " d . e:, ..:Ul'+-oc Opta: 10� enta*"o, "'l)ela ..... nr encia, nao oi passive �azer os 01� J ·� -· � - ·�

. ,. . 

ca de Experienvia. 

MODE!U IDADE: PrecisamoG discutir nelhor, co.:-io �,eria, um curso 
co esse tema. 

CURSO DE CA.FACITAç:ÃO: Se entendermos capacitação, cor.io, algo, e� 
� ,.. • - � 1 A# pecitico, que de caracidade, de uma açao concreva, como ror exenp o, �a 

, . ' . � � f t �· d. t ' subsidios reais as lideranças, para uma. at, naç.�o or e nos ,_.,in ica o9 • 
Partidos, 1' ov. Popular, Cor:unidades, achamos que não cwnprir.;013, bem. 
For outro lado, entendemos q_ue, t:is atividades de formação, que foram. ' 
realiadas, durante o ano, 3.judou bastante nessa co1ncitação da bàse. ' 
Para o ano que vem, no entanto, propo:nos alco maio p�sado • 

.A. IVIDADE CbM LU6IAllO: Pareceu-nos, alsr, v:ico. ra )ri1r.eira ves ' 
qu tivemos,uma ati.vidn.do com LucL no, !oi d0 maneira rá·.ida, sem tampo 
da preparação, e até de co:nunicação para a bn.se. J. o mês de Junho Lucia
no, esteve, rasante, em uma reuni30 da coordenação, onde, pensamos, em 
insa_!-10, no nosso planejamento, ma�, so�bemos, que ele, não, poderia' 

. , . assumir, esse ano, e sim, no prox.:i.rno. 

2.2) Movimento Popular (cultura,)

Pensando, movimen�o Popular, como al�o, que, Já.foi estrut\lXado e' 
que, hoje, se encontra desarticulado, ach3.IJlos que caberia a P .. o. parti
cipar, junto, com.outros �ovi:1entos e associações, na reestruturação 
desses movimentos. 

Uoa idéia 1.ue • ..., , • • 1 surtiu, �ns, nao c�e�ou a ser discutida, ora, fazer 
um encontro de dois dia.�, onde so, tral1�llln.ria, num s�bado, Movimento ' 
de Bairros ( I>.:.Ar ), l':ov. ,;ecro, Mov. de Mul, er":ls, E-)tc. e no domin�o, 
t-·ov. Cultural ( Cul htra .:e,�io:1nl ) •

Houve, tãffit,�fit tl pr0ro1.,ta d,,j se ... - '.1.a�er, uL1 oncet!.:1Ç ·o, de una peça 
sobre os 500 6n5i: dê Ev, 1..r:(:i.i :�ó.ç-d.6 e ld.r;tÓr:i.:1. do brG.dil, rr01,ar;do. por' 
Robert·, d.ô i.Ü1�61ie: Pát"d. V·ic.:·iilizar, cst� 0nccno.çÜo, fci con,.rersado ' 
com r:ffiiS�i &.� í\trâ'êàh:bi; que pàrtini:pn <lo u' r::::--.,1po teatral. Mas devido' 
' outi;ps ê'bt.Í' \rôr.i ··osa �� :l.1.'::..1..i·��nte, -01.�na,·5:o, não leva:;,os esta pro *

posta a .fre:nte. 



2 �) n�l·nos d .. A Ba.".,e 
. . ..,, � ( . -

brupos d.e Base, d,)VG ser, t :�;:.l J.:,:::-:i.o::-irl::t, .. e p0rrnn.r1m1te, n.J. i;astoral O

per'ria, cor.10 um todo ( Dioc-:?::.:un,.:1.., 1�stfl.dun.l, ·:�1ci anal ) • •:'ntend0mos -po

rém, que, ;s coord.o!!aç0cs, e rÜ'C- o :, ::1.s0:-,sorc-..:�ic,::to o o ar,oio para constrJJ. 
- d �, r., � 

• 'd 'd �1)'"' �� r-:�o cri' a r-r_u çao dos r'TUT'OG e .U:JGe. 1.r('�;:.r--.�.o c:-1 1·in_os, -'.:l cooi .... ti ... ,, ..... o, .u. -

pos de ase, ajuda a cri3r o estruturar. 
l J• "]'' .d Colocou-se, cono ,nca�-1inl�a:-.1orto, r:.a l.L ç:,_,;10. :i.ssec1· .. eJ.o., a nocessi ã

A • f 

de, de se, fazer vi �i tas aos Grupos do ::·.a_s(:. Isto causou l)Olom1ca, na 

coordenação, pois, já havfmnos feito vi.sitas que não, trouxeram resultA

dos posteriores. Entendemos,Que isso, se dar, por 1ue, na verdade, cabe

ao representante do re:-;ional n<?- coordeno.ção, estir.mla.r o surcimento e a

consolidação de crupos d.e Dase. ::o entanto, esse ano, devido as conbran.

ças da ssembléia, formou-�;e urr.:1 equipe de vi:.;i to.s, con o objetivo, de' 

apoiar, os grupos er:1 dificuldades, :::arcar presen:;o., nos :rupos consoli

dados, no sentido, de ter 1.l!"'.10. idéia �;cral, do funcionai:icnto, fazendo um 
. ,. . 

intercam 10 de 1 t ' , . t" . ..a • c3.da sr1no. .10 oc0n-s0 -mL�•J'';], n 1.r:iror anç1.n., \&essa equ.

pe, visttar os rc::_-;ionais, p3.rn o.judcn.', r .. e�::sa articuluçÜo. 
- , , 

Essa equipe, eI1 t.una rouniao, co prern.rou, a rn vel elo conteudo, pa-
, • • .. rt , • 

ra possi veis discussoes :-:..os .:rur,o�. vo!1sid0.r:.1::.c o 1-:orer.1, que u proposta 
d di - �· d e scussao, par�isse oa �rupos. 

Outro momento, im1 orta�:.te, fc1i, a e:1co.t1 t:!:'o, "c:'roca de Experiência" 
J 

de �pos de Base, çp.e teve, co:-:10 o"'..)jeti vo, dth sul�s:Í.<lios pa.ra animar a 
vaminhada dos Grupos de I:as?. 

As visitas aconteceran�. �i'omos or:1 Austin, re···;i.ão V, 01:tde há algum ' 
tempo, a una articulaç5.o, p3.::-.:i a cri ':1.ç·ão de Gri.ç-o de Base. Iíasicamente' 
cocposta, com pei;;sons ,,... e '--1 rupo t' ov-21t:. 1 -0. vordado, fo::::os convid3.dos para. 

t . 1 _, .
.
. ,·�, .J,.. . t Q , um encor.. ro paroquia , ue �:ru:;)c s tJ o vens. _;_:.n l,onde;uos, que c3.0e ao �_:.,e� rio 

representante desse re.:;ior.0-.l, fundar c�e fato o �-·,2.•upo de Las e de P. O., ' 
ate, 1 d . � !. i- • • · por que, a [:;-tms ... e.?s�s 0ov01:.s, J_d, p.'.lr-,,:Lcir 2:i:-0.i:-t de enco1:itros, dioc�
sanos e ecto.duais d.e r. C. ,JO!JS1.tGn, r.rrtru1to, 2.l;_)ll:l?- 1?aG;a�er.1. Em LTilÓpo
lis, . .?ei·;ião IV, srupo con�;olid.:.Hlô da rnrÓqui.o.. d·9 � .• s. Aparer-ida, que 
traballla e,., ci·,....,� �e 'lY"'t ..... "'.', l'),....,,-1.� ... .: '))"' .. r�l �� t ... 

. ' •. 1 , .,,u., <.-.. ' .... 1_;,, __ -:.; •• u .. .,.1._,o . .1l�cA r,, ,, l l'('l!l'.'0Ben·;açao, nos conse-
lh . .,__, . . 1 .. , '' i ·,1 • -� · - I -· ' ,., os, co:,mr..1 (,ar o e r:;::.'0(1u1.ri. • ..,1:1 �-·:1.·1 ;o i., •.. in.::;, .·,•J ;1.n0 , 'nro1.ui11 da v� 

1 . .r' . (""' 1 orn.ia. 1ruro f orr.;3.do, •.:·;:. J.(1• C, :J:,�o .r o;; o ��:1_1_ p::.'ir:wlro co.l.ond.:Írio em' 
93, ondê se cur:priu, al. ·t, 1c; rc1ntoc;. '.Jc :-:1 re1:ror:ct;i:.":.trão ,llo cons�l.10 con:u
ni tárió O srupo Loje, en:"'re:!1.ta a dificnldn.d.e de se encor..trar. Os gru_ -

d 1c, d •& e r,. ,1., , pos e .un.>1co e -·�reia o 1·,o,:;t1-:. "ª, c"rn;"_;n.van '1 marcar datns ? , desr:arcavam 
:posteriormente, isto, impossibi.li tou .::is vitci·tns da_ equire. 

O Grupo de l>anco de ..:\.reia, foi !'orr:1.ad0 p0r _,. r. -''

r

1
1·t-,,,� 11" 

membros a coordenação diocesm10. d'"'"'Co'·,lrnco ·. :-.:0 ,..�1 erres ...,0 t �· -·· . , .• , -- • ··().. ,h.,_.; ···") �- cer·.;o q1.ie 1,J,._ 

.... .. i.L.!. , .. ,[-t' cujo os 

po de trabalho esse c:;rupc do:Je 1vol ve Se ce --·rtt·"o 1c ' • "'º u ,.. Lloje, e acompanhado p§.



la Andréa de •'lesqui ta ... :ão entende�:ios bem, por que não se tirou um coord�

nador do próprio 6rt:.po • ..-:,sperx.7tos, :1uo no _próximo a.no, posso.r.1os :na..n.ter

uma relação mais intecrada co:11 esse r�rupo. 
O. Grupo de Hoquetn, que tom cono reprcs0·.1t.::u1t;c na coordenq.çÕ.o, Luiz;'

' . 1 J· l) 1 

Carl.os• Foi for:r.ado a ci 1.co .::uos, lla:::a.c:1montc rc
7

0 crnpo mvüm. ro aram

cartilhas, sobre ass\mtos elo ·.:ionento e do 1:airro. r-:ant;m :;-e-gi.iÕes quinze

nais, 12 e 3º sá ... ,a.do. l"articipar.:i, de co;1selho 80,.nmi t�io. Do..:.qu�_.-se sabe

111ontaram o CaleI:dáric, até junho, con revisão em julho. t .1.ormado por es

tudantes UJU versi tário, desempre;;ados e comércio.rio. 
Uma preócupà.ção, .,ásica, desse ._;rnpo era, ,._,up0r-ar ;o que eles chama -

vam, a dificuldade, da :::?elação, Dase/Coordenação. Al:--,,;o que o conjunto da' 

coordenação, nunca entendeu mui to bem, I)Oj_s, se er3to, tinl)a U.."!1 represen, -

tante na coordenação, que roderia, _f:su;or esse ü!terci:nbio. O Jrupo, incl,lJ. 
sive, participa, de al::,uns encontros diocesanos. Poróm, ecse ano, Luis ' 
Carlos, começou a so _ a:Çastar d.a coorden:11,ã9, o.� i:c::i�do em alc:uns foruns ' 
41.1.e havia sa!d.o d3. 1'. O._ parG.. assur:iir a CPT. Inclusivo jÓ. ro rosentalldo a 
CPT em al�s encontros. Qu:ll,to a isso, a coord-.:n. ç.�o so sentiu despres 
ti(liada, pois, o.chamos riuo, co.d,'l r.1c ,il·,ro ela ccorden.:i. c. Õo, pod.e podir desli
i:rament , qua.ndc �11;1.iser, mno, ciuc, icwo, ovo r;,.::r, d i r;cut elo om uma reuni-

. ão da coordenação. A rc idênci o. l u0. o. coor oua,_- - o tomou, foi de enviar · 1 

uma carta, a.o grupo de Moquotá e ao Luiz Carlos, ,edindo esclareciMento • 
L. .- , p , m D u.iz, compareceu a reuni ao onde, i repa ariar.!oG o ,_1 orro de ... rabalhador. � 
pois de alguma discussão, c�1ec;ou-se a co:r:clunão, c_le se dar um tempo, pois,

Luis, disse, aindá_não querer sair da coordenação. l?icanos de discutir i,a. · 
so, posteriormente. 

8�'1.ta Eu�ênia: Iniciou em set�mb�o .dooano, passado� .O .. pri!lleiro trp.ba.l 
l,ho, .!oi um debate. so re o poder do voto, com e,q,osição, do que seria os' 
partidos no Brasil. Participação na:J c;�J.ecraçÕes • .r.�etiro com oLjeti vo de' 
planej ente anual po.rn. o -·ru ·.o •. 

G • d ,_, C l' ,... · .. ogo a .ómo.: om � p�ssoas •. 1.: D2:--ticip:un re:::,so.::i.s, do con:;;elho, leigos., 
trabalhador; Prorioi:0 vá.r:i.os cur.:.;os 00 ,_;:i:-o n.ssunt0c J.0 1;1or.10nto. 

Santa A:ri!el:i,à: :Par�icj.pa do ccnr:;cl1lO C0'.:1uni.t:Írio' se reu_"le todo 12 d.Q. 
mingo do mês às 9:00EG. 

Faltaram alL-uns cr:.1 ·os que :1ão e�t5.o 
1
na :..'Gl.ac;5.o dos ;:ru1Jos presentes 

m � 
. A 

• na 1roca de .t'..:x;per10ncia d•" Ch·-p o�· de- Base . · 

3 • .Eyerl.tas 

.. ,,,_ - - ..... t· .:, \ • .. 

.. ,a :s:sà�in1:H�ia., f0r.::�:!1 th:adnr.: � lr ·w·n.::uJ d.(1.t:10, G!�p2ciais, pni·n se trata -
I lha.rt 

Dia da mul�er - O� de marco (vide fc,--i�na��) � ' .. • - ... t • .l.. �· ,.;• / 

Dia do !ndio - 19 de 8.Lríl. :.'or falta do oc--p o/1QC' 11· r�i· �-.-,:-v,oc, .. '--..:, o.ço, .. ,;, .,, l.w,,, �, a pre-
un:a car-:a, ' . . . l a1.r1s1tn as corunidades. 



. 'l-
-�-

Se:t. 1� 
-

-f' 
• ça.o, . .,_ar1.a, 

do 1
;.

1r�Ü::fl�10.do:1.� 1:... de :.!t::ü ) • li'ieon clc:d.<J.ido, ,uc a, coorden-'\

--elo m""nor- rioi·"" t1_J·.,�.-� rl.:e fo,rr:·.::1ç_.r:io, r:a. r;,:!;�:x:a. sec,·1.ünte ao li de 
.i:J . .., '" J. ,:, , 

'-• ,:.; ' ,,_ � - - -

, d li,., muio. 1íesse so:1.tido, n.pres(:1nt�nr1os o VJ .. eo '-{tW 

debate ( vide fon:ação .. -.: ... ' 

�om ' 

F'a·ra o 1� de ::-.aio, fci claborad:i. ·:xnct co..rt::.., p3.:ra ser lida. ncis celebrll 

çÕes • ê::.decidi u-se que os re1):-es;c-.:r..tantes do r,.?:�io1:c.J., na coordenaqão, se •. 
- , - � . ., t ' · integrariam na pra .-araçao daG celei)raçoes ele 1,. de 1;10.1.0 que J:.l acon ece

re,,..,,__·o-es. 'P.r-·_, alr"Ull"" ...-..c:,-i·o,-,nJ· 0 iJ"'.,...,"'c·::. .r,J;J.e r��O S..:,cleu, esta particina-' 
�· .-....&..;,, -- l.) .:..> - - .e,..., ., ,. ... ·.... - ..... , ,: '-" .!- ,,. •• � ' - ;,;..:.. - � 

e com isso, o lº e.o maio,:!±cQíi descaracterisado. 
Romaria da Terra.Esse a.'1o, não sentimos, o interesse oaior da CPT em' 

:d articular, para preparar, a :;;1omari::i. do. ·rerra. ;:ão consecuimos, nos reu
.. nir, e não tivemos, acessQ,í?-OS materiais da Ror;io.ria ço::1 nntocedâricia; mas'

mesmo assiro, mem,)ro� dar.o. particiraraa, d�1 21.on:orio... 
, Binr.,;o ou Forró, Esse ar:o, r0�;;olv01':0s, fa!.cr, a·eno.s um evento .finan 
i,,·f oeiro, optamos por Forró, por ac 1ar, quo as�i 1n, rcs.�atarÍcH!lOS ur:1 pouco a ' 
>1' cultura rer;i.onn.l de acordo com a pri.orid-3..de • .1·ensru,1or>, até, e:11 aorir espa

ço, para apresentações artísticas. Po..r3. isso, foi tirada uma equipe, de a
.. ,Dimaçâo, que, não funcionou de forr.:a OSi') ,ra_da. '2etlvcz, porq_ue, tivemos uma 
�- falh t��nica; Faltou o som. � importante lerlbrar, que esse a.i-io, tivemos_' 

torro de .fato. O grupo ·,1ue tocou é muito.:-.bom • .2-ol;,re os três abjetivos do ' 
to�, acredit�os, que, dois foram alcançados: Confraternizar e formar o . , 
trabalhador no direito 110 lazer. O t,J:;-cei::!?o, que ero. o objetivo principal: 
An ariar !undos, :r:i-ão foi satis:'atÓrio. 'I'emos que sistematizar melhor os e-

ventos com f1L�dos. 
Romaria do Trabalhador. Ess0 n.ao, -:ive�os pro1·le!"'las, de rece .1imento ' 

f!laterial, dificultando assi 1, o. di vul ···.:.1� Õ:o e a 1)ro· ,nrn.c)i.o para. a Roma -
, ria. Como todo ano, no tocnnte a or .:;anizo.ção do Ô 01i bnç, o liberado dioce 

sano, mas wna vez, cumpriu co1.. efi.c6-cia esse ·L-1.•ul'.1 n.ll�o. 
Confraterni7.2ç5.o. Acm:tocerD, dia 1�, de dc::;:rnl :'o de 93, n. partir das' 

20_: OOHs, na Catedral. Cc11::o no o.no pass3.d.o a coo:.'do�t:1r_;-êio diocGr}a.11a, assume'
as bebidas e, pede, aos ::;;rtri,oo ,::!.e }3ase ,:uc as:3ur:ia os salc;ados. 

Lij;er eL1 8asa de l;raía. Dias, ��G,?S,30 d.2 jn:::ei.ro de ']L�, eo Praia 
Grai7.de. Podendo ir no r::á."ti:-,o Lt-0 pessoas. 

' . 4. Linha a e aç:1,õ.

'20..; � ·f 11• ... ""' .. or .... a,

4.2) Circular 

l . 1 ·-

,:, . "'-- ' , .coi pr0posvo na ·�c: <'c.�·bl:::,.;a t·1· ' · · ' • ...,,,i::" '--'.l._· que, Lt J. 1:i:;ac;s�-mos, circular ao inves,



de boletim. Devido, 3. avaliarnos que o boletim, era al�:;o mais elabo
rado, e ti ve;110s dificu�_dade en manter a continuidade •. 1� a circular ' 
era alco mais otjctivo. Adotarr.os portru:to, a circular. 

4-.3) Intercâmbio com Clubes de mães e Dorr.,3stic.2..s. ( vide CJ)lii1lt ) 

5. Organização interna

5 .1) .Fina.--iças 

Criou-se uma e._uipe provisória, para se .fazer, wn pria:eiro projeto.

Essa equipe, apresel1tou um esboço, o,,ue nõ.o atendia as exicêr.:cias de um' 
projeto, se::;undo falou Pe. i c-;ostinho, que,. ficou de reunir-se com a e -
quipe para U..i.ila nova, formula.c;:io do pr0jeto. Cor:10 não consec..·uiu se reu�.&. 

· t· l r · t nir, -->os in 10 .l. e� o pro J u ·o. 
Outra inicio.ti vn que nÕ.(1 .:tJ.ot•;mos, foi et :,arracçi. no. fosta de Danto' 

An A • 
• • ..,. I 

p tonio, por ,1uo, a po.rtic:q,'..1..,;-o.o nG. ···osrnn , .... cmt.. us:i.. 

5.2) Secreta.ria 

Ficou-se de se fa1;er um livro de Atas da r.u,, resc.;atandq, toda a' 
histÓria da p • 0. l1Q lio�eGe, desd.e a década dG 70 • ..:'ara ÍSSO, foi tira.
do o Roberto, (}_Ue relacionou, rel::it<';r:::.os e docu,118ntos, mas, ainda não ' 
teve tempo, da passar, para o livro. 

Durante todo esse ano, bem corro nos ar.os nr:.tc-.riorcs os relatórios' 
estão sendo dactiJ.oc.;rafn.dos, port,x.,1.to, esta �oordenuçãp n:io er rtá perden 
do a sna .. JÍistór;a. :C imtortanto, L:;-;:��r3.r, qlw Carminha, assumiu, esse a.

no a secretari ·· • 

6. CD 1T

Entendemo "' que a CI:r1�..:, Sü cnco _ tret dr::sCDtr-.t f.:Ur(ld.0 .• Ac.ho.�os por isso, Í!!l
"'ta.n.... �,,,...,:, .,.,.. d. "' cc- :-: • . • �..; ;,.1 ,.,; � r· r., -1-.-:.,. ,, a '"D "lr_:i, • pOI ue, a'Tiaa. ..... _ �Cl:).,_ 3. loCU.,...,.�o, a GXpeI ·'·"'·'·\,.;-,, ':(l..l.:- v �,.OS, '

;-
que t u 

não tem executo.do, um trn:'nlhc concreto, faJ.ta oh�e t:ivido.cle. :10 e:!1tanto, • 
sabemos -�'..le é iinror °t'.1?'.it-3 tet·no.s nr.1:1 cor�issêlo, rp.e i11te�r-2 as I·c.storais So
ciais. 

7. Coordeno..��º �stndu�l

i?ara faz::r acontec,Jr os ev.:mtos, for::c1 fc·J.'.'r7ad8.s oquípes, coo pessoas da
ccordena�.ão, co;--1 exeef'o:10 dn e�1uipe d2 rr:uLwru:i ·1ue contou con a composi-. -
ção de pessoas · k :-.ão são da estadual. .�uanto, ét isso, a. coordenação dio
cesana, adotou ur:10.. car'!:;u c.,1 rir: .:·:rupo d0 Base, qne :1uastiono.va a participa
ção de pessoas na est:J.dual 0.1��e -n�o fora� elci�as cm Asse��l6ia. A esta



...-:�,-1 ex-"'ll.CO,, ···•o �r.,c-_,:-;c p.:,,,-,�·0'1c na-O far1.·am .,._,,r.1...e C�'' COO'vl�n..,c:;O L ... a. ' ..... ,.L,�, '-'"'-'':"';;) _!-"��, .. , _,..:, , J..• '-'···" ' �u. ' .,_, -·-'J.-� !.A ' somen

-l;e, com?oria as (;qnipes. -��nts-11d-:11:2os ' _;,l,e, e::;:sas :.lessoaB, d.e certa forr:1a, a
�aban se tornar do ·.u:: y,ouco, coordene-,; Üo r3sta.clual, C:i:�:'o;,ela�'ldo seu processo

� 
d 

"\ l""'C ..; A"'"' .! ... ,_ 1'" ô ., ""'1 • �' :'J e vO::la a O.E- CC. uC..1-e.�CJ..a, '-.� (..l_,l,.,ê3.,.1(LO r::ssas nes 
. .. . , �as pessoas, a n.�);::;�rnre::1 o c0:•, ;ro;- isso ::irnor, que e o trabalho de base.

"4., , , -

,-rerce1 emos, tur:o-2m, que :.1ao Louve uzia na:1.or d.iscu::sêio nas e iocescr., que 
'J "'* A A ,._ 

f };ao as instancias, que tem, r.w.ior condiçn.o d.e i::.dicm:', posso�s que possam 
1.·t." 

i-ealmente contribuir arn o crBnc:i .. c:"l.to <.la ?n.storcü Or,�rn.ria. })ara não a -
pessoas, "pelo lar;o 11• 

Representantes diocesa.nos na. estcduo..l 

Foram eleitos, c:-n / sse:r:bléia; ou ::.;o�:a, o procO!JSO foi dcmocr11tico. •o 
passado, pare e,), qu� o. a-t-u:içno foi 1:1-:üi1or. c�_.i::;o o..no, não podemo::-:, di -

• - • A ois, nao houve un l)Om 11Tt<?rcambio ,,··:1.trc :1. diocoso.ua e a esta. 
, ,. 

ate mon:entos de coincide!:.cia. do dat.'.1.s i:11 orta .. �tos, estaduais e 

[ 



II - PROPOSn\S PAPA 9!t: 

. ' 
: 1 

t 
Diante àa Aval:ta�-ão que fizemos e para dar um salto de qtalidade na

:1! àt. Diocese, propomos; 
� 

. 

t�' 

d� 

•:·· ;1.�· coord,on&gi'o Dioceana 
, r .. 

PO 

·,.' �J.) Mt.nutenção da Coordenação, com exigência de maior plrticip1,ção doa JMJI-

.� ros; que devem priorizar a PO (coordemção)
qi 

�2·; Prior;1,c1a4es para 1924
f; 

-
- i< oba.mos que deva ser no nnximo três, propomos as seguintes a escolhen 

tt 
�· ·2·;1) Fqa,J.ão mm l.,d.emnga.s 

Diferente do ano p,.ssado, onde não especificamos Fornação; pensamos p,.
·ease ano (94) um For.,ra�o dirigida pire. lideranças que se compromet&m ?'A

imente a construir e consolidar Grupos de Base d.e Po.·

.2> tl<miMotsa PopnJ3r, cu1tumi, s1na1ça1 
Ajudar a compreender, avaliar a sittação do movimento e contribuir na 

rticulação do mesmo: 

G;cmos qe IJ&se 

:, Deve ser prioridade pernBnente, uma referência J:S.ra. todo o tml:alho de 
· .. PO, no nosso caso achamos que o tipo de fornação que propomos esse ano está
:;1 1nteira. nte volta.do pi.ra os Grupos de Pa.se. Colocamos entA'o como propostaql8 
f�' os representantes dos regiona.is e as referências que temos em P3,rÓquias e 

1,cC111Unidades priorizem a construção e consolidação de Grupos;

'i' 2.1*") iJ.eições 

As eleições do ano que vern são de extrema. importância, portanto devemos 

tm'taJl)ar esse tellll, bem como. deixar esµ1ços para que os militantes da PO 
possam t ooll1ar candioo. tura.s.· 

2 .'5') Sena0t1>r·-S1t19,1A±
O tezíii I 111!0rl UM B:AA.SIL QUE QUEREMCS"; algo importante µi.:ra se trabl.

.,. 1ha.r no ânõ qü@ vem, n.no eleitoral'�· 

2�6) A�o c1a Cidadania contra a Fome 

-

Importante por ser uma articulação nacional que mobiliza, Governo, Socj.



Organizac};l., MCS, Ie;reja, etc�· E por pensar na questão da fome de
���� 

rt �outra roma, não só dando alimentos, nBS organizando projetos que se 

�t1:rJ:ar esse �1 de uma vez por toaa.s, e construir uma. sociedade de verda. -

deiros cida.dãos�· 

1:.
,i 

,1 mntos 
!ttl 

· ··· ) Tral:BJ..har os Eventos:

. Pi:mr1 e i:a\0 Interm

DIA DA. MULHER (8 de março); DIA DO !NDIO (19 de ' 
abril); SEMA.NA DO TRAPA.I.J-TADOR (24 de abril a l de
naio); lº DE MAIO, CELEBBAç.(0 REGIONAL( Com a plà 
ticipição ativa dos Representantes Regiorais); 
ATO 12 DE MA.IO (CDMT); RO'.MA.RL\ Da\ TERRA. (CDMT); 
FORRÕ DO TRA.BA.LHADOR; ROMARIA DO Tnfll:J\.LHADOR(CDM, 
CONFBA. TERNIZA. ÇÃO; IAZER EM CASA DE PRA.IA ; 

1. "· ) Fo:rnar F,quipe de Finanças 

r!�) orn.r Equipe de Secretaria� 

r. Cogrdera #0 Esta.dial
i1 • ..-�w Qu Coorder13,ção como um todo assl.ll?8 as tarefas da Coorderaçao Esta.C,.u-
·tit_, evitando a criação de equipes espeo!ftce.s, porém que se crie equipes . de
11_:t] 

" .. . oll ,; ,f'ra-estrutum, Finanças e Secretaria com membros da propria Coorderaçao. -1�, ,;�f 
. t;1> Bepress,ntantes aa Diocesa.na na Estadw,1 

.\o 

··(1 Qu os representantes criem um melhor intercâmbio entre a Estadual e as
ooesanas·�

Jr 
":.2) �J..egadgs e C9orde!J\dores Esti:duaist, � 1

�! Que se discuta critérios pira tirada nessa Assembléia p:,.ra Delegados m.
1 , 

-·I"'ª a ssembleia Estadual, e pira. novos representantes que compora.o a Coordea' 
- ..... 

ça o Esta.d-oo.J.. 
,. 

A Coordet11ção Diocesana faz tUj_ desafio aos representantes dos regionais
. coordenà�O e as pesscas que são referências ela PO em Comunidades e ParÕt
quias JBffi que articulein. no próximo ano Grupos de Ba.se, fazendo um calendl -�o m!nimo de atividades�· �mos corno sugestão que façam um grande evento na� ema.na do Tmbe.lmdor (dias 26,28 e/Ou 3o /04 e 12/05); pedimos porém que se.t�j)ce os dias 25 ,27 39/04, onde a coordenação podere preJnrar algum evento,

NOVA IGU\ÇU, 19 DE NOVEMBRO DE 1993.·
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a devolver a/ favor devolver à 

Zentralstelle for [ntwicklungshilfe e.V. 
c/o MIS(R[OR 
Postfach 1�50 
D - 5100 Aachen 
Alemania/Rep. íed. de Alemanha 

Ref.: Proyecto-No.: / Projecto-no.: 
Título: 

data 

ACUSE DE RECIBO I A V I SO DE RECEPÇlO 

Por la presente me (nos) es grato acusar recibo de la cantidad de 
Acuso(amos) a recepGâo do montante de 

DM 

- que ha sido transferida el a 

que foi recebido pelo nosso Banco • ••..••..••........•••• 

- em 

nuestro banco 

- que he (hemos)recibldo el aediante cheque 
- que recebi(emos) por cheque .............. . .........•• 

811 

[l equivalente en moneda nacional es de
O contravalor em moeda nacionai é

Adjuntamos copia del justificante bancaria del cambio efectuado. 
No anexo enviamos cópia do aviso oficial de lanGamento do Banco. 

D, O, 

Muy atenta�ente/Muito atenciosamente 

Anexo : 
Justificante bancario 
Aviso de LanGamento firma/ Assinatura 
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Bischõfliches Hilfswerk MISEREOR e.V. p. o. 

Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. 

ZENTRALSTELLE FUR ENTWICKLUNGSHILFE e V. MOZARTSTR. 9. 5100 AACHEN 

Conferªncia Nacional dos Bispos 
�o Brasil, SE/ Sul 
�uadra 801 Conj. B 
e. P. 13-2067

70.401 Brasílin - DF 

Brnsilien 

N/Ref. S 1/by 
233-0/120 A Z 3176

Data 

POST FACH 14 50 · MOZARTSTR 9 

5100 AACHEN/DEUTSCHLAND 

TELEFON NR. (0241) 44 20 

TELEX: 832370 MISA D 

Durchwahl: 442 ___ _ 

� L ' .. 2.; 
Aviso de pagamento 

Assunto: Projecto-no. 
Ref.: Pregrama de 3 anos para 3 pastoral operária no Brasil. 

Comunicamos que demos ao nosso Banco ordem de pagar 

DM 50.000, ... -

dos meios aprovados para o projecto acima referido. 
O pagamento será realizado pelo nosso Banco nos próximos dias 

a) sob a forma de transferência para a conta bancária seguinte:

? U
''" 

b) sob a forma de envio de.lJttVc1,Jque:;bancári03à s,eguinte morada: a. m.

Pedimos o favor de sacar o cheque logo que possível, pois ele só é válido seis meses e chamar a 
atenção do seu Banco ou comprador para esse prazo de validade. 

Pedimos que nos seja confirmada imediatamente a recepção do dinheiro no formulário anexo e enviada 
uma cópia do recibo oficial do banco com indicação do contravalor em moeda nacional. 

Observações importantes: 

Com os nossos melhores cumprimentos 
p.o.

i\ � 111) ;:, v1 y' � Á,l_

?ossuindo agora as prestações de contas da CEDAC e CPO estamos pagandomAis uma remessa, oedindo � CKBB que transfira� a soma correspondenteaoE destina�ários.-

cc: 
Anexos .,) � ;. ,1i ":::i �"? "C: �e- �o.... _;..... _..., ,:. . 



CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL 

SE/Sul Quadra 801 - Conjunto "8" 
Cx. Postal 13-2067 - Fone: (061) 225-2955 

70.401 - Brasília - D F 
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Rio de Janeiro,25 de agosto de 1994 

"Vida e fazer 

Todo sonho brilhar" 
(João Basco) 

Companheira, 

Esta chegando a hora de uma mudança radical em nosso pais, portanto, 

e importante nos engajarmos nessa luta e contribuir de forma concreta com a 

tranformação da sociedade. 

Fizemos juntas em todos os nossos encontros a descoberta da importa� 

eia que temos na geração da vida; Ja começamos gerar essa vida, mas para que 

ela nasça, e fundamental sairmos para a rua, mostrando a nossa cara para que 

essa vida seja realmente dos(as) trabalhadores(as) dos excluidos(as), dos mais 

pobres. 

Precisamos acreditar que e possivel Ser Feliz, potanto, vamos para as 

ruas sem medo dessa Felicidade, Sem Medo de Ser Mulher. 
, 

E nesta alegria da transformação, da vida nova, queremos lembra-la o 

nosso proximo Encontro de Mulheres Trabalhadoras; � importante motivar as com

panheiras da base e trazer nossas experiências para _partilhar neste gostoso en 

contro. 

Aguardamos este momento ansiosas. 

E lembre-se, você e muito importante para que o nosso sonho, torne-se 

realidade. 

Tema: Mulher na Biblia 

Data: 18, 19 e 20 de novembro de 1994 

Local: Centro de Formação de Arrozal - Volta Redonda 

Obs: Levar roupa de cama, banho, Biblia, caderno, caneta, simbolo de nossa cami

nhada, instrumento musicais e muita animaçao. 

Obs: A chegada está prevista para o dia 18 de novembro de 1994 as 18:00 horas, 

termino no domingo dia 20 de novembro de 1994 às 15:00 horas. 

Numeras de vagas 

Nova Iguaçu - 10 

Rio de Janeiro -

Volta Redonda -

por Diocese: 

vagas 

10 vagas 

10 vagas 

Itéiguai 5 vagas 

Valença 5 vagas 

Caxias 5 vagas 

Na alegria de te abraçar 

Equipe de Coordenação 

Informação: 292- 3132 ramal 414 ( Tania) 285-35 97 (Ir. Rita) 

----
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ENCONTRO 00 CONSELHO NACIONAL DE TRABAL�AOORES DOMÉSTICOS (ampliado) 

Local: Nova Iguaçu - RJ 
Data: 20,21 e 22 de setembro de 1991 

Estados presentes: Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, 

Maranhão, Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, são Paulo, Goiás, Paraíba, 

Espirita Santo., 

Dia 20 - Abertura 

ApÓs cantado o ''Hino Nacional das Dom�sticas" Francisca deu as 

boas vindas e explicou os objetivos do Encontro que era vsr juntas: 
- os problemas atuais da categoria;

- as respostas dos sindicatos;

- resposta nacional.

A partir destas respostas, ver as lutas da categoria, os avanços e re
trocessos e baseado nisto tirar propostas de ação (atuação).

A assessoria t�cnica e da metodologia� do Henrique e a direção 
politica � da categoria. 

A seguir se fez a apresentação por estado e tamb�m de forma in
dividual, usando uma dinâmica de entrosamento para melhor gravação de 
nomes. 

Continuando o programa foram dadas as explicações sobre o Conse
lho Nacional atual, periodo de gestão e funções. O Conselho � composto 

, - , 

por 14 membros, foj eleito em 89 e seu período de gestao e de 4 anos. 

Ele tem como função tirar proposta, acatar as decisões do congresso. 

Não pode intervir nos sindicatos mas tem poder de tomar decisões em mp

mento de emergência, eleger equipe para ir à Brasilia e encaminhar pro
postas para serem votadas pelos deputados no Congresso Nacional. Elabo

rar atas e relatórios. 
Logo em seguida fez-se a leitura da Ata do Último encontro do Con

selho Nacional realizado em 10/09/90 na Bahia. 

Dia 21 - ApÓs a apresentação das participantes que chegaram neste dia, 
foram dadas as orientaçães t�cnicas para a dinâmica dos trabalhos, divi 
diu-se o plenário em grupos para fazer um levantamento da realidade a 

nivel dos.trabalhadores em geral e da categoria dom�stica, onvolvendo o 
setor rural e urbano; as atividades no sindicato e na categoria. O que 
implicava na sociedade, na categoria e na dom�stica enquanto pessoa. 

FRENTE AO PODER E À SOCIEDADE (problemas) 

- não cumprimento dos· direitos (o que já tem, ·o que falta ainda)

- não tem formação politica
-

- nao respeitada como mulher
-

- nao tem lazer



. .. 

- negadas pela sociedade
- falta de moradia

- analfabetismo (não sabem ler)
- falta de jornada de trabalho
- lei deixa dom�sticas de fora

2 

FRENTE AO PODER E À SOCIEDADE (atividades dasenvoluidas pelos sindicatos)

- 27 de abril - comemoração e diuulgação
- abaixo-assinado

- atendimento juridico
- divulgação dos sindicatos

- imprensa em geral 1 romaria dos sindicatos
- passeatas
- reunião de sa�da

, ...,  - reun1ao dos advogados

- coleta de assinaturas para pressionar Congresso 9 senadores
- terreno doado por pressão
- curso de alfabetização

FRENTE ÀS PATROAS (problemas) 

- identificação do lar
- influência da patroa

A 

- rotatividade 9 mudança de emprego
- grupos religiosos atrapalham caminhada
- pressão - falta de interâsse

FRENTE ÀS PATROAS (atividades desenvolvidas pelos sindicatos) 

tabela de preços 
- carteiras assinadas

COM OS OUTROS TRABALHADORES (problEmas) 

- falta de apoio dos sindicatos existentes aos grupos e sindicatos que
vão surgindo

- isolamento da profissão. Não se comunica com outras categorias

COM OS OUTROS TRABALHADORES (atividades desenvolvidas pelos si�dicatos) 

- contribuição confederatiua

- CUT, sa�de
- participação com outros trabalhadores

NA NOSSA ORGANIZAÇÃO (problemas) 

- dificuldade financeira
-falta de pessoas liberadas para trabalhar nos sindicatos

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



- falta de dinheiro, falta de tempo para conscientização
muitas não sabem o que� um salário minimo
não conhece o trabalho do sindicato, grupo ou associação

NA NOSS�ORGANIZAÇAO (atividades desenvoluidas pelos sindicatos) 

instruir os direitos das dom�sticas 
- atendimento juridico
- curso de formação sindical

sede pr�pria
- fe�ta junina no sindicato
- plantão

-realiza chá, almoço, bazar
curso profissionaliza�te
curso de corte e costura 

- vendas diversas
- curso de arte culinária, de congelama�to
- campanha de litro

PARA A CONSCIENTIZAÇAO DA CATEGORIA (problema) 

- falta de uniao
vergonha da profissão

- falta de interesse
- falta de conscientização da categoria em todos os aspectos

mêdo de falar com os patrões sobre os direitos
- falta de participação

preconceito, não s2 assuma
- nao s2 assum� na profissao

ainda não �uer assinar carteira
ter vergonha da classe
falta de consciencia de classe
mêdo, desunião

3 

PARA A CDNSCIENTIZAÇAO DA CATEGORIA (atiuidades desenvolvidas p/ sindicatos) 

- conscientizamos algumas dom�sticas
campanha de s�cias

-panfletagem em todo o comercio

novos grupos
cursos de formaçao 

- várias descobriu seus direitos
- maior n�mero de associadas
- palestra no parque
- venda de cartilhas
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- festas, passeatas
- debates

encontro estadual, municipal, conselho estadual

- grupo de teatro
- sindicato dando informação

- trabalho de organização para categoria

- boletim informativo do sindicato

- dias de estudo, atendimento
- panfletagem, trabalho na rua.

campanha de filiação na praça

- palestras nas creches (divulgação do sindicato nas creches)
tardes de formação

divulgação de boletim nas praças

- festa junina com sorteio de balaio

Al�m disso, os sindicatos tamb�m estão fazendo: 

- mobilização enviando cartas aos politicos

fazer mobilização para atividades de lº de maio
o Conselho Estadual do Rio Grande do Sul enviou modêlo de abaixo-asi

nado a todos os sindicatos da categoria

- Dia Nacional de luta pela moradia e pela terra

Comemoraçao� 8 de março (dia internacional da mulher); 27 de abril

( dia nacional da empregada dom�stica)

- a Secretaria Nacional enviou aos deputados congressistas exigindo a

aprovação do projeto de lei das dom�sticas

Na parte da tarde foi discutido O QUE DEVE PERMANECER, A NÍVEL DE SOCIE

DADE COMO UM TODO, A NÍVEL DA CATEGORIA E O QUE ESTá FALTANDO: 

- continuar a mobilização, enviandocorta aos politicos pressionando para

iue votem nossas leis

- continuar a batalha por terra e moradia

fazer reuniões sobre questões de saúde
- fazer reunião com advogados para �ue todos falem a mesma linguagem

comemorar e divulgar o dia internacional da mulher

-comemorar e divulgar o dia 27 de abril, dia dos empregados dom�sticos

- divulgar a existência e atividades dos sindicatos atrav�s dos meios de

comunicação ( rádio e televisão)

- ter plantão juridico nos sindicatos
não esperar que os patrões decidam preços, mas estabelecer tabela

- aprender a identificar o trabalhe e a sua moradia

- ter a sua oartei�a assinada, sem constrangimento de ser umpregada do-

m�stica
- continuar com as campanhas para angariar fundos para os sindicatos co

mo� venda de cartilhas, bazar, festas, venda de garrafas, litros
- os sindicatos terem plantão permanente para atender a categoria
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5 
fazer boletim informativo 
fazer passeatas 

criar grupo de teatro e apresentar peças mostrando a realidade da ca
tegoria: conquistas 9 avanços e dificuldades
fazer encontros a nivel municipal e estadual para melhor conscientiza
ção da categoria e organização dos trabalhos
criar conselhos municipais 

divulgar os sindicatos nos col�gios 9 uma vez que as dom�sticas estudam 

à noite 

- fazer confraternizaçã� como: amigo secreto (amigo oculto) 9 sorteio de

balaios (cesta básica)

D QUE ESTÁ FALTANDO 

- ter comunicação da capital com o interior

criar jornal a nivel nacional expondo os trabalhos da capital e do in

terior
ter uma maior mobilização para fazer pressao no Congresso Nacional para
votação do projeto Já enviado

estabelecer data-base da categoria

lutar contra os descontos não permitidos por lei (alimentação 9 moradia 9 

uniforme)

- trabalhar o verdadeiro lar da dom�stica

apoio do Conselho Nacional ou Estadual aos grupos que estão surgindo

******************************* 

************* ************** 
******************************* 

QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS 
---------

�. O que� convenção coletiva? 
É o encontro da categoria para decidir o que vão reivindicar no decidia 

coletivo como data-base do piso salarial e outros. 

Decidia coletivo - � o conjunto de reivindicações que a categoria dese

ja do empregador durante o ano. 

2. Pode uma pessoa tomar a iniciatiua de representar a categoria do seu

pais sem consultar as bases?
Nao 9 para uma pessoa representar a categoria em qualquer evento 9 tem

que levar o assunto às bases e de acordo com os crit�rios será delega

do representante. Em caso de urgência a não havendo tempo para dis
cussão e decisão ou consulta

9 toma-se a liberdade de participar.
3. O que diz a lei 8.512 e B.5137 É importante conhecê-la?

Não temos informaçao completa sobre a mesma 9 e por isso padimos ao Sin-
'

dicato para enviar o texto as participantes do encontro.
4. À quem compete o pagamento da licença-gestante?

A emenda Já foi votada e entrou em vigor em setembro
, 

sera paga pelo 

INP S.
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5. Auxilio-natalidade e licença-gestante -� importante distinguir as
duas coisas.

6 

A gestante tem direito a receber o seu salário integral desde o peiodo
de afastamento (Bº rnes) at� 6 semanas depois do parto, e será pago pe

lo patrão.
6. Como está a situação da empregada dom�stica ?

De um modo geral está mal.

7. O que fazer para o crescimento dos sindicatos em

qualidade e liderança ?

,

A pergunta� muito boa, mas não temos uma resposta completa. Mas� im

portante ver no conjunto do trabalho os fatores que contribuíram para

esse crescimento.

B. At� onde nos ajudam as centrais sindicais e o que podemos fazer para
ajudá-las ?

Respostas do plenário: elas nos ajudam fornecendo cursos de informações,

material informativo e subsidias.
' 

Ajuda-se as centrais sindicais permanecendo ligada a elas, conscienti-

zando a categoria do valor desta entidade 9 uma vez que ela responde r�

conjunto. O Sindicato das Dorne�ticas de Recife ainda não se filiou à

CUT porque sentiu-se a importância da categoria passar por um processo
de conscientização.

9. Corno definir um projeto de lei quando os patrões dizem que de acordo

com este projeto podem descontar do empregado, e os advogados dizem

que eles não tem esse direito ? (exemplo� o desconto sobre moradia e
alimentação).

A empregada tem que se posicionar mostrando que esta questão não está

regulamentada por lei 9 e que sua alimentação está paga pelo e�cesso de

jornada de trabalho. Não pode ter desconto moradia porque ela não tem.

Apenas dorme num quarto onde está o almoxarifado do patrão. Há casos

concretos em que no quarto onde dorme a empregada, dorme o cachorro da

casa. É preciso que a lei defina os crit�rios do que� moradia.

O desconto que pode ser feito� vale-transporte e INPS. Tamb�m o empre

gador que exigir uniforme não pode descontar do empregado. Isto está

garantido em lei. Se o patrão descontar, quando ela sair pode entrar

na Justiça com uma reclamat�ria para resgatar o prejuizo.
Os trabalhadores �em que ter conhecimento das leis no que diz 

respeito a ambos os lados (patrões e empregados) porque� a partir da 

boa argumentação que ele ganha na justiça 9 at� coisa que ainda não está 
garantida em lei. Esteja atentos porque os patrões tem todo um conjun-

to de fatores a seu favor 1 começando pelos advogados de sua propria 

firma 9 revistas que o trabalhador nã� tem acesso. 
As dom�sticas tem que sair dos encontros falando uma linguagem 

unificada para que tenham a mesma linguagem frente aos patr;es. Tamb�m 
� preciso acreditar na sua categoria quando se posicionar frente ao 

patrão. Às vezes ele argumenta em cima do que o contador falous mas 
o contador entende da n�mero 9 quem entende de lei� o advogado.
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, 

E importante estar atonto com relação ao Minist�rio do Trabalho, 
porque depende muito de que atende. Há cálculos que batem com o sindi

cato e casos que batem em favor do patrão. 
, 

10. Ha casos em que o patrão não quer pagar a diária completa porque ela
completa cêdo, o que fazer?

Cobrar por tarefa.

11. No caso em que a empregada pode dormir em casa e o patrão pede para

que ela durmas se ele quizer descontar como fazer?

É o patrão que está necessitando que a empregada durma, portanto não

pode descontar porqus o interesse� dolc.

12. O que� data-base e imposto sindical?
,

E a data em que a categoria decide entrar em vigor o aumento do piso

salarial.

Imposto sindical� o valor descontado do empregado (um dia da salário)

para o sindicato 9 federação e confederação da categoria.

13. Porque as dom�sticas sÓ procuram o sindicato quando há necessidade

de resolver um problema?

De um modo geral os patrões tem toda uma máquina de informações a

seu favor� e a dom�stica � desinformada. Quando tem um problema mais

s�rio vê o sindicato como seu consultório m�dico. Al�m disso a mulher

foi preparada para ser dona de casa e nao para reivindicar coisas dos

sa natureza 9 isso dificulta.

14. O sindicato pode dar aval para o patrão negociar diretamente com o

empregado ?

Não, deve soguir a lei.

15. Há caso em que o patrão paga mais de um salário mas convence a e

16. 

, 

gada a registrar sÓ um, recebendo o restante por fora. É certo o pro

cedimento ?

Não, isso prejudica o emprogado quando precisar se aposentar ou em

outros casos.

situação relação 
, 

Como fica a da diarista com ao vinculo empregaticio? 

trabalhar 
À 

depois Se a emprega da trabalha em uma casa P. volta a um mes 
, 

e considerade r1; ar i st a ma <1 �n +. rRha 1 hn duas ou mais vezes por semana ja 

cria vinculo empregaticio com direito garantido em lei. 

17. Se uma pessoa trabalhar 20 anos sem carteira assinada ela pode entrar

na Justiça para adquirir seus direitos?

Ela não tem direito a 20 anos 9 so a 5 anos.

18. Como fica a coisa do criança que vem do interior para trabalhar na

casa de madame?

Por direito ela terá que ter carteira assinada e todos os direitos

que te� a empregada de maior idade.

Lovan:::.: o qu . .1stê:: na Justiça rspr:s:nta�o p:lcs pais.
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s;:.::: s2ntcnçcs jut'ici�is quo p�d3m ser usa�es :m outr�s prcccss2s qu� 
t�m semelhanças. Ex=mplo: s2 num rn�sm� case 3 Jufus jsram a m:sma 
s:ntcnça em s�u fovur, pc�..:-s: junt�-la a =ut�� pr:c:sss. 

JULGAMENTO DO CONS(LHO NACIONAL 
, 

À noito rovc:r sua pr0-

, • , H ,, 

:: ju:rí simulo.e;:.: cc.mp:;stD r:::r: rc:U p ;: J3f:;)sa, 2.cus2çc:;:; cem •!ir:itc é! rapll, 
ca e tr;plica, juiz ,prJsij2nt� � j�ri (c:m �ir:it� o fun�amentor seu v� 
to). 

-
A acusnçcc se pcsicicn:::r;u �iz�nd� qu� e c�nsolh� n2.� :, s ta v n e�-: r r -= s-

�-
p C! n,:.! ::m d:: a::.is r:bj::tiv:Js :J2t..:rminéldus qua.nd...; :.:l2iL:, ,3 pc,r :.;ssa reza.e dJvG-
ria ser dissclvic:.::: :: s2 criar um cutro ti;JrJ �= diroçn:.:; qu.:: c::,rr•:sp'..JnC'..::SSJ 
aos ans2ias �a catsg�rio. 

-
A ��f2sc r�agiu �� formo c:.:::;:n:::nt::, L::vDncr..:: om c::.:nsL::::raçau e. falte 

... 
�G intur2ssG �a pr6priE cat�goria 2 qu: j2m�is houve uma pr��cupaçc� �rn 

tsmer cunh�cimontc �a �r�bl�mftica quG viv2 3 C�nsJlh=, e c:.:::m3çcr p�lo 
ladu finenceiro. Aposar �isss �la j� c�nscguiu levar algumss lutas om 
f __, -t··, r-.- ·..., �- -- a  �b- • ,-,-� • 1 ...... , , -�r � 1 BV�r �a e� -9•-�l� CJm-. � dl�- �ssinao- Lm I UnÇ�u
para ser vJtõ:!c p2l8s c.:::Jutac::.:s c:,ngr.:ssistas. 

O juri arçumcntcu u 
, ,. . ��ci�iu atrav.:s �a v�t= a pJrmanancio d� Ccn-

selh::::. Vcteç��: 21 vetes � fa v ·.: r, 3 cJo'-,c,t,-nr:-:--s - - '::f l.J\- • 

D1·a 22 - o QUE cor 1 TI' 1 U""' nEFOnr·,,, . 
............_,. 

\J 1\, 1-\ i \ Jp; 1 , i \ '-!f ,, � ; 

fronte ec p:1er e� s2ci.:jaj�: mobilizaç�o cem cartas aos polfticos p

abaixa-assinado, r2uniã'::i com advc:gados, t:.Jrr�mc ganh:J por pr8ssãc, c'i

vulgação d=s sinclicat:s (m.:,:i:;s d::: cc:municaç3s t otc). 

fr8nte aDs potr�::::�: c2rt: ir2s assinade.s, tr-abalhc c.��1

cat::i;:oria. 
-,,,..; -.,n,·0c�,--· ·--- \., ::·-� .. pera 

c::-:rn :::,utr��s trabolhccJ:,r:.:rn: pE:rticipaç2c, c:m (�utr:;s m�:vimuntcs, :Jia n2.
cional e:; lutú p::le:. m:::,racie ,3 p::le. terra., 5 :.12 me.rçc (1 1 i2 intzrnacic:-

nol C:a ' - , 
mulh2r J, ruuni,:,:; :.':: e2.ui:L.:. 

• """ 
.,,. 

' ' • 
, 

1 f "": 
-� J. i !".� 1 -- .!2.ª nGssG. crs:,_on1zaçao: cr..:m:?m:Jrcç2c cc c.1:i :·.a :.:-mpruga::.,s ccm.�Sl--C'-' um ·:,·-

d.., t _,,., -., - ,-.. "',- ,- .. )' l ç':"--
,,, - � 'm-,· -. ·� :=-ssr·ci...,,'ª"' us as a.,.,s, c .. ,n ::: m, raça., _ c...1vu :;Jª .a�� m::.1....,r nu _1: •.. e., '--"� -· -º� -,

s2rlc pr6nrie, ccmpanha j:: filiaç�o n3 pr2ça, pl6nt;c p�rmcnents na s3de, 
::·ncontr·J :Jst3·:'usl, rnunicipal p C:,ns:lhc:, Estadual, Curs·-· cL, a:rtG culiná
rie, cempnnhas c':.1 litr:)s, sucates, vendas :..:'iv:n·s.;Js. 

- -

oare a c�nsci3ntize9so �E czta�Eria: tar�e ju f�rmaçao, atan�im=nta
J;; .. • z .. . . -�---, ; l ,._ • ,· t juridico, panflatagJm Gm t�jc comorci8, �ivu J�çs: �� s1.nG1ca o n3s 

h b 1 t. · � t· · 
· .1· --,t··c:, ·· n'"' p·;-;oça, CLJrs'"' ,_j::>_cr:c .2s, e: a 1.ne 1nr::;rm2 iv�·s n:.cs s1nc e"-' �� - ,:., �- - '--' 
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f�rmaç;J sindical, d�batas, grupo de toetro, festas juninas csm s�rt3io 
de balaiJs, festas o passe:otas, bazõr. 

Frnarn cprasc::nta.::Jas prop::stas :J jafinidc e prazo para realizaçãc e 
os r::pnnsavois: 

Prazo 
, 

R asp :::;nsav12l 
r. carta - hoj0 r. equipe: Creuza - sA

Ag::meria - MG

f:Vé:l - ,,S
, 

2. Ate o Congresso 2. Cons. Nacional 3 Sind.

3. Data-baso/com a baso/6 m2s0s 3. Tadcs os pr2s3ntJs (participantas)

4. Boletim nacional 4. Aberto

5. Setembro/92 (reunião Rio a9
nairo)

Ja-1 

1 

5. Rio da Janeiro e Cons. Nacional

porcentagem da arrecadação 

6. C0ntribuição: � 10.000,00 mais 1
1 

6. Tedos os sinclicatoe

7. Pesquisa - prazo jan. julho 7. Cons. Nacional

a. Finanças e. Rio (estaaual)

1 
1 

1 
1 
1 

1 

centralizar sugestões. erçamsntos,
etc, e encaminhar em ligeçãe com
o Conselho Naci�nal

ENCONTRO LATINO AMERICAN.Q. - 19 a 24 de agesto de 1991 

Objetiva: a criaçã� de um Congresso Latina-americano. Participaram 
4 aelegaclas do Brasil, entre alas Nair Jane/RJ, B Creuza/BA. 

Em função do tamanho do Brasil os �afsas do exterior.tem a impres-
� , 

eao da que a cat3g�ria e bastante forte e c�mbativa. 
_,, , , , 

A ccnscientizaçao politica das dcmesticas e muito boa e elas de-
monstram um interess2 muito grand3 p�las associações o lutas em geral. 

Nair Jane f0i eleita secretária da Secretaria aos Direitos Humanos. 
, r . .. , . , . 

Ha paises em quo a situeçao da empregaàa domestica e bem pior do 
.; 

que no Brasil, conforma e o caso da Guatemala, oncle a empregada sar a ser 
- , 

ospancada pelos �atrees. Em termas de conquistas, estamos bem alem delas. 
, 

Ne Chile a empregada domestica tem muita facilidade para estudar e tem 

uma diversidada de cursos onde possam fazor �pçees. 
Foram constituídas 7 secretarias e o prÓximo encontra 

1994. 
***-!t-1>**** 

se;"'!- em
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AVAL!AÇ�O 

.. 

• foi bom, mas nao goatou do julgamento sobre o Conselho Naciona�
- boas tecnicas

, 
. .... - rico em conteudo e troca de experiencia

- bom acolhimento

10 

� # -

- porcebeu-se que as situaçoes vividas palas domesticas sao as mesmas
porem de formas diferentes

.-- as r.ounies ampliadas enríquccom melhor o trabalho
- ganhou-se mais conectenti�eção de luta no conjunto nacional

N .._ À 

- Estados porcebnram que nao estavam sozinhos o fortaleceu o animo para
a luta

- e firmeze das companhairas de Nova Iguaçu frente ao acontecido foi
muito important�m, não deixando refletir no Encontro.

- A Sccrataria do Conselho Nacional agradece a Nova Iguaçu pelo esforço
o por ter bancado o encontro

# , 

É so nos cartazss nem nos relatorios. precisoque o Gncontro não fique 
tGr paixão pela luta.
Leu-se e carta redigida para ser enviada aos Sanadoras e Deputados
congressistas, um rap�dio ao Emendio o do praesio para se regulamentar

,

os direitos dos Trabalhadores Oomesticoe.

Nova Iguaçu, 22/09/91 

Apoio tecnico: 
CEAC - Centro,do Estudos e Ação Comunitária 

Rua Otavio Tarquinio, 209/906 - Centro 
26210 - Nova Iguaçu - ílJ 

Tel: (021) 767-7 592 



• 

Senhores Doputados Fed2rais e Senadoras 

, , 

Nos TrabalharlcrGe Dornosticos reprosentantes do Conselho 
, 

Nacional e Estadual da catogoria, reunindo 9 estados das varias 
� , 

regioee, na sedo do Sindicato dos Trabalhadores Domosticos de Nova 
, 

Iguaçu, municipio do Estado do Ria da Janeiro, vimos por meio desta 

solicitar de Vossas ExcGl;ncias maior interesso atençio aos nossos 
direitos conquistados na nova Constituinte e tamb�m ao8 que estso 
tramitando no Senado Foderal. 

Queremos também expressar nosso protesto enquanto cidadãs

brasileiras. quo fazemos �arte da Claaso Trabalhadora deste pa!s, que 
,. constrQl esta sociedade, que ainda 

l. Nos posicionar contra
2. O não desconto de 10%

de imposto de renda

n0s diecrimina como tal. 
- -

a aprovaçao do Emondao. 
, 

do selario do trabalhador para fins 

3. Que soja estondldo para nós Trabalhadores Domésticos a
Lei de íleajusto Salarial.

Contando com o apoio e atenção dos Senhores. 

Antecipadamente agradecomos. 

, . 

� , 

* copia da carta onviade a Brasilia 

Nova Iguaçu, 22/09/91 
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Encontro Pastoral ,Qperária7)i.ocese de Noy§ I�1aç]7 
(planejamento 1996) 03 ., 12.� 

Pauta 

9,�o 

10�00 
• recepção
... Abertura

•

- apresentação da pau. a
- oração inicial
- canto
• leitura bÍblica

10·.·15 - Panorama da realidade • de cada um 
- do grupo/comunirlade
• da Igreja
- no trabalho
• na cidade

11.00 • Apreesentação da trabalho da Coordenação 
(avaliação da ação e intervenções) 

12,00 • Lanche reforçado 
13.00 • Planejamento: Enquanto Pastoral Operária Diocesana, 

qual será a nossa prioridade em 96? 
(Proposta da coordenação) • fechar prioridade em ;;).enárig 

13.t,O • Em grupos: Como fazer isso? 

14 !00 
14.30 

15�00 

-

-

Eevantar linhas de ação 96, o m{nimo viável: 

1 (f!'H!ttJJ.nt0 �1.'!.pO de base 
, enquanto coordenação 
• enquanto Pastoral Operária Diocesana

(�µp,o_s : ___ NilÓpolis, Moqu:tá e avulsos)

Plenária ··· 
Escolha da nova Coordenação 

• escolha delegado à Assembléia Êstadual
- escolha curso
- Ficbamento da

de janeiro 
celebração 

, 

(8 vagas� 

.. 

' .. ., 

--,-



Encontro Pastoral Operá.ria:-Diocese de Nova Ip:llãÇU
(planejamento 1996) OJ,12.92

Pauta 

9,,o • recepção 
10.00 • Abertura - apresentação da pauta 

• oração inicial A-�------
- canto
• leitura bÍblica

10.15 • Panorama da realidade • de cada um 
- do grupo/comunidade

• da Igreja
- no trabalht,

• na cidade
11.00 • Apreesentação da trabalho da Coordenação i"3...dzr 

(avaliação da ação e intervenções) 
12,00 • Lanche reforçado 
13.00 • Plane�amento: Enquanto Pastoral Operária Diocesana, 

qual será a nossa prioridade em 96?
(Proposta da coordenação)• fechar prioridade em lenári ffu� 

13.IK) • �m g;:upos: Como fazer isso?
Eevantar linhas de ação 96, o m!nimo viável: 

, enqqanto grupo de base 
• enquanto coordenação
• enquanto Pastoral Operária Diocesana

(grupos� NilÓpolis, Moquetá e avulsos) 
00 . , • � 14, ... P e.E,�l.:ª . - .. f ,.. 14.30 ���� da nova Coordenaçao

• escolha delegado à Assembléia istadual
• escolha curso de janeiro (8 v�ag�a�s�l�---

15.00�:mt.chamento da eel.eb�ação A-L ½ 
E �wúllJ - A��- .aMCa,,�



Prezados(as) amigos(as), 

Que a paz de Cristo esteja com todos vocês animando vossas caminhadas. 
Apartir da reunião de Coordenação do mês de abril,demos inicio ao pro
cesso preparatório para escolha do próximo Liberado estadual.O primei
ro passo neste sentido,será por parte das coordenações diocesanas, que 
até o dia 25/06/94 poderão indicar nomes de sua preferência como can
didato a liberação,podendo esses ser também,de outra diocese. 

As indicações devem seguir os seguintes critérios básicos estabelecido 
pela Coordenação Estadual 

a) Ser membro da coordenação diocesana ou da estadual ;

b) Ter experiência de acompanhamento de gruµoLl de base;

c) Estar atuando na PO de forma prioritárin ;

d) Ter conhecimento da vida da PO e compree11s�o socio-pollLico-eclesi
al e
e) Ter capacidade de diálogo e articulação .

As coordenações diocesanas pódem apresentar outros criterios que jul
gem importantes,esses serão inceridos nas diversas etapas do processo. 

1ª Etapa: 
I 

Definição de critério 

2ª Etapa : 
Apresentação de nomes pelas dioceses 

3ª Etapa : 
Avaliação dos nimes pela excutiva. 
Consulta aos candidatos 
Relato de experiências por parte do liberado atual 
Apresentação dos candidatos a Coordenação 
(exposição de suas pespectivns) 

4ª Etapa 
Discussão sobre as condiçeos de trabalho 
(salário,jornada,local ... ) 
Escolha do Liberado 

5ª Etapa 
Posse do liberado 

prazos 
27/02/94 a 24/04/94 

24/04/94 a 25/06/94 

25/06/94 

a 

;'8/0B/911 

?8/08/911 
a 

30/10/94 

04/12/94 

Todos os prazos devem ser respeitados para que não haja atropelos no 
processo. 1� �), 

No decorrer deste eviaremos outras informaçÕes.�01
íl 

t abalho para todos

GjlbGV-to DiEts. 
/ r 1 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRl:TARIA ESPECIAL PARA ASSUNTOS INTERNACIONAIS 
1 

DISQUE MERCOSUL 

O "Di'.;que Mercosul 11 e um serviço da Secretaria Especial pa
ra Assuntos Internacionais do Rio Grande do Sul (SEAI) que aten 
de a comunidade atraves dos telefones (051) 228.44.00 

· , 
e possui um banco de dados que tem condições de oferecer, instan 
taneamente, as principais informações sobre o Mercado Comum d� 
Sul, tais como: 

- informações gerais dos quatro Países integrantes do Mer
cosul (população, ãrea, PIB, inflação e nomes de autoridades do 
Mercosu 1 ) ; 

- dados sobre o Tratado de Assunção que estabeleceu o Mer
cosul (data de sua assinatura, objetivos e como serã operac,on� 
lizado); 

- resumo dos Protocolos firmados entre o Brasil e a Arge�
tina, que continuam em vigência; 

- cõp·a na integra da documentação assinada referente ã ,n
tegraçaõ; 

- calendãrio de eventos no âmbito da integração;
- glossãrio de termos da Integração e a relação dos �r�n��

pais documentos desde 1985, quando o Brasil e a Argentina 1n1c1a 
ram o Processo de Integração; 

- bibliografia e projetos referentes ã Integração/Mercosul;
- cÕdigo NALADI e listas de exceções dos quatro pa,ses do

Mereosul ; 
t - listas dos Protocolos de ·n�mero 01 a 22 assinados entre
f- Bras i 1 e Ars1ent i na;
.. 

O Disque Mercosul possui' ainda uma BOLSA DE NEGOCIOS, onde 
cadastra por produto, oportunidades de negõc i os tanto no Bras i 1 
como na Argentina, Uruguai e Paraguai. 

Em paralelo com o atendimento, são registrados os dados ca 
dastrais da pessoa ou empresa consultante, para fins de possibT 
litar a resposta posterior a alguma consulta não atendida no ato, 
por não constar no programa ou, pela sua complexidade, necessi 
tar pesquisa adicional pelos tecnicos da SEAI. 

Apesar de ainda não constarem do banco de dados as 
tas dos produtos para comercialização entre o Brasil e os 
Pai ses do Mercosul, elas jã estão sendo fornecidas pelo 
Mercosul, que as vem calculando isoladamente. 

1 

aliquo 
demais 
Disque 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA ESPECIAL PARA ASSUNTOS INTERNACIONAIS 

ANTECEDENTES DO MERCOSUL 

o

in 
-

com 

A assinatura, 26/03/91, do Tratado de Assunção, que cria 
Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), consolida as iniciativas de 
tegração encaminhadas inicialmente pelo Brasil e Argentina 
posterior adesão gradativa do Uruguai e Paraguai. 

O marco fundamental deste processo de integraçio e definido 
através da Declaração conjunta de Iguazu, em 30/11/85, assinada 
pelos Presidentes José Sarney e Raul Alfonsin, na qual expunham a 
urgente necessidade da América Latina reforcar seu poder de nego 
ciaçãó com o resto do mundo, ampliando sua autonomia, minorando 
vulnerabilidade e acima de tudo, com a decisão de conjugar e coar 
denar os esforços dos respectivos goevernos para a revitalizaçao 
das políticas de Cooperação e Integração das Nações Latino Ameri 
canas. 

A firme vontade política de acelerar o processo de integr� 
cão bilateral, gerou uma convergencia de esforços para a cooperi 
cão e o desenvolvimento regional expresso na convicção de que es 
ta tarefa deveria ser aprofundada pelos governos com a indispensi 
vel participação de todos os setores de cada nacionalidade convo 
cados a se unirem neste esforço, com o objetivo de abertura de no 
vos caminhos na busca de um espaço econômico regi on.3 l 1 atino ame 
ricano. 

Os propõsitos contidos na Declaração de IguazJ tornaram-se 
realidade com a assinatura da ata para a Integração Argentina
Brasil, em 20/07/86. Através deste documento foi criado o Progra 
ma de Integração e Cooperação Econômico (PICE) cuja meta bãsica 
consistiu na convocação das comunidades envolvidas �ara o comum 
esforço da promoção de um crescimento de conteGdo moderno ou sej� 
o de encontrar soluções inovadoras para superação de modelos tra ,
dicionalmente adotados.

Sob os principias da gradualidade, flexibilidade e equili· 
brio, ó programa tinha por objetivo propiciar a modernizaç�o tec 
nolÕgica e uma maior eficiência na aplicação de recursos nas duas 
economias, através de tratamentos preferenciais ante terceiros 
merca.dos, e a harmonização progressiva de políticas econômicas com 
o objetivo final de elevar o nivel de renda e de vida das popula
ções dos dois países.

-·

Para alcançar estes objetivos foram protocolados vã}ios acor 
dos em diferentes níveis, tais como: Bens de Capital, Trigo, Abas 
tecímento Alimentar,, Expansão do Comer.cio, Empresas Binacionais-:
Assuntos Financeiros, Fundo de Investimentos, Energia, Biotecno
logia, Estudos Econômicos, Informação Imediata e Assistência Reci 
proca em Caso de Ações Nucleares e Emergências Radiolõgicas, Coo 
peração Aeronãutica, Siderurgia, Transporte Terrestre, Transporte 

2 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA ESPECIAL PARA ASSUNTOS INTERNACIONAIS 

Marítimo, Comunicações, Cooperação Nucl�ar, Cultur�l, _Administri
ção Publica, Moeda, Industria Automobilistica, Industria da Ali
mentação, Fronteira Regional, entre outros. 

A Ata da Amizade Argentina-Brasil pela Democracia, Paz_e De 
senvolvimento assinada em 10/12/86 e o Tratado de Integraça� Coo 
peração e Des�nvolvimento e�tre a Republica Argen�i�a e a RepublT 
ca Federativa do Brasil assinado em 29/11/88, ratificam o bom an 
damente do PICE e ao mesmo tempo incorporam e criam mecanismos pa 
ra acelerar o processo de integração. _ 

Através da Ata da Amizade os governos reafirmam o proposito 
de abrir novos horizontes para a cooperação e integração regiQ 
nal, conscientes de que o crescimento econômico e condiçao nece2 
saria para a justiça social, consolidação da democracia e da paz. 
Ratificam ainda que o processo de consolidação institucional nos 
dois países tem criado condições particularmente propícias para 
um diãlogo bilateral mais fluido e dinâmico em todos os n"iveis e 
para uma colaboração e coordenação mais estreita e efetiva na ação 
internacional. 

No Tratado de 1988, baseados na avaliação positiva do PICE, 
argumentam a necessidade de consolidar definitivamente o processo 
de integração econômica entre as duas nações, em um marco de rena 
vado impulso a integração da América Latina. 

-

A adesão do Uruguai ao processo de integração começa efetiva 
mente a partir da decisão Tripartite Numero 01, de 06/04/86, qua� 
do os três Governos discutiram em Brasil ia as modalidades de in 
corporação do Uruguai no processo de integração e cooperação eco 
nômica entre Argentina e Brasil. 

Em 30/11/88, na cidade de Buenos Aires, foi formulada a deci 
são Tripartite Nümero 01. A partir desta decisão o Uruguai passou 
a participar de alguns protocolos do PICE. 

t importante enfatizar que a partir da assinatura do Tratado 
de 1988, aprovado pelos Congressos dos dois países em agosto de 
1989� os rumos do processo de integração se modificara�. A inte 
gração deixou de ser um desejo político apenas dos governantes pa 
ra tfansformar-se numa realidade política, econômica e social da� 
sociedades. 

Em 16 de março de 1990, os novos governantes, Carlos Menem e 
Fernando Co 11 or, ratificam o Processo de I ntegraçao em andan,ento 
com a criação da Comis�ão de Execução do Tratado de Integração, 
Cooperação e Desenvolvimento, momento em que também designaram os 
seus respectivos membros. 

Nos dias 5 e 6 de julho de 1990, por ocasião da visita do 
Presidente Collor ã Republica Argentina, ambos os mandatãrios efe 
tuaram uma detida anãlise da situação internacional, caracteriza 
da pelo expressivo movimento pela paz e acelerada configuraçao 
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de grandes Unidades Econômicas e convergiram para a importância 
fundamental que reveste, frente a esta real idade global, para uma 
decisão política dos dois governos de acelerar e consolidar o pro 
grama de integração em curso. 

Este comunicado conjunto veio ratificar e reforçar a mudança 
de rumo do processo de integração na medida em que reafirmou o com 
promisso irrevogável desses governos quanto a decisão de concretT 
zar, nos prazos previstos, o definitivo estabelecimento de um Mer 
cada Comum entre os dois países. Assim as ações conjuntas para au 
mentar a competitividade frente ao Mercado Mundial, a formação de 
unidades binacionais para eficientizar economias de escalas desta 
cam-se como temas relevantes nas agendas de negociação. 

Na Ata de Buenos Aires, assinada pelos Presidentes Fernando 
Collor e Carlos Menem, em 06 de agosto de 1990, decidiu-se estabe 
lecer um Mercado Comum entre a Republica Federativa do Brasil e Re 
publica Argentina, cujo prazo estabelecido para a conformação defT 
nitiva foi fixado em 31 de dezembro de 1994. 

Nesta Ata, alem de se delimitar objetivamente o prazo para 
aprovação do Mercado Comum reafirma-se os novos parâmetros do pro 
cesso de integração ao justificar a aceleração do processo referen 
ciado ã evolução recente dos acontecimentos internacionais, em es 
pecial a formação de grandes espaços econômicos, a globalização do 
cenãrio econômico internacional e a importância crucial de se al 
cançar uma proveitosa e adequada inserção econômica internacionaT 
para os dois países. 

· Para cumprir as metas previstas acima foi criado o Grupo Mer
cada Comum com a função de elaborar e propor pelos dois Governos 
todas as medidas que permitam dar cumprimento aos cbjetos e prazos 
adotados pelos Presidentes de ambos paises. 

Nos dias 21 e 22 de agosto de 1990, reuniram-se no Rio de Ja 
neiro a delegação brasileira e a delegação argentira para elaborar 
uma proposta conjunta no sentido de objetivar as metas emanadas de 
06 de agosto de 1990. 

A primeira reunião do Grupo Mercado Comum Argentin�Brasil foi 
realizada nos dias 3 e 4 de setembro na cidade de Buenos Aires. Ao 
analisar as propostas formuladas pelas duas delegações no Rio �e 
Janeiro, chegaram a conclusão de que a coordenação e harmon�_zaçao 
de politica econômica deveriam ser tomadas como metas prioritarias. 

Para dar início ao dito processo decidiu-se criar Subgrupos 
Técnicos de Trabalho para analisarem de forma prioritãria as se 
guintes políticas macroeconômicas e setoriais: 

Subgrupo 01: Assuntos Comerciais 
Subgrupo 02: Assuntos Aduaneiros 
Subgrupo 03: Normas Técnicas 
Subgrupo 04: Política Fiscal e Monetãria Relacionada 
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com o Comércio 
Subgrupo 05: Transporte Terrestre 
Subgrupo 06: Transporte Maritimo 
Subgrupo 07: Politica Industrial e Tecnológica 
Subgrupo 08: Politica Agricola 
Subgrupo 09: Polftica Energética 
Subgrupo 10: Coordenação de Politicas Macroecon6micas 

Nos dias 05 e 06 de setembro de 1990 foi apresentado ãs dele· 
gações do Uruguai e do Paraguai o andamento do processo de integra 
ção Argentina-Brasil. As duas delegações (Uruguai e Paraguai) ex 
pressaram e expuseram a vontade de seus governos em participar e 
compor na integração do Mercado Comum. Doravante encaminhariam ne 
goc i ações pa1·a a e 1 aboração de um acordo quadr1part i te. 

Com a participação das delegações da Republica do Paraguai e 
da Republica Oriental do Uruguai, na qualidade de observadore� re� 
niu-se nos d�as 22 e 23 de outubro de 1990, no Rio de Janeiro, o 
Grupo Mercado Comum Brasil-Argentina, para exame dos trabalhos en 
comendados aos Subgrupos Técnicos relacionados na Ata da 1� Reuniao 
do Grupo Mercado, dos dias 03 e 04 de setembro, em Buenos Aires. 

Nesta reunião consolidou-se a organização dos Subgrupos Tec 
nicas na medida em que esclareceu e se delimitou os assuntos a se 
rem tratados por cada subgrupo. 

O Subgrupo Técnico nQ 08, Politica Agricola, apresentou o re 
sultado das suas discussões, destacando a importância da harmoniza 
ção � articulação das politicas agricolas entre os dois paises e 
ante terceiros mercados, no contexto da crescente liberalização das 
duas economias e da escassez de recursos para sua sustentação em 
moldes tradicionais de autosufici�ncia, como no passado. 

Na reunião dos dias 13 e 14 de dezembro de 1990, na 
de Buenos Aires, o Grupo Mercado Comum Argenttna-Brasil 
uma avaliação dos resul·tados alcançados desde 06 de julho 
quando foi firmada a Ata de Buenos Aires. 

cidade 
realizou 
de 1990, 

Com a presença das delegações do Uruguai e Paraguai, o Grupo 
Mercado Comum registrou com especial satisfação a finalização do 
Acordo de Complementação Econômica entre Argentina e Brasil, que 
foi firmado posteriormente em 20 de dezembro de 1990 na forma de 
ACE-14, no qual foi consolidado e ampliado, num texto unico, todos 
os Acordos Bilaterais firmados anteriormente, alem de fixar regras 
para o estabelecimento do Mercado Comum em seus aspectos comerciais 
ate 31 de dezembro de 1994, como foi previsto pela Ata de Buenos 
Aires de 06 de julho de 1990. 
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PROTOCOLO DE EXPANSÃO COMERCIAL URUGUAI - BRASIL (PEC) 

Firmado entre Brasil e Uruguai em 1975, tem por objetivo promover o 
mâximo aproveitamento dos fatores de produção e estimular a comple 
mentação econômica, baseando-se em um programa de desgravação do 
intercâmbio reciproco. 

Os produtos compreendidos neste programa, quando originãrios e pro 
cedentes de um dos pa,ses signatãrios, serão comercializados (entre 
estes paises) livres de gravames e restrições, excetuadas as previs 
tas no Acordo. As partes assumem o compromisso de não aplicar novas 
restrições e de negociar a eliminação ou redução gradual daquelas 
existentes. 

Periodicamente, os paises realizarão negociações para inlcuir, modi 
ficar ou eventualmente retirar um ítem do programa de desgravação.-

Este protocolo estã aberto ã adesão, mediante negociação, dos de 
mais paises membros da ALADI. 

•. 

\ 

6 

, 



EST .t�oo DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRET ARlA ESPECIAL PARA ASSUNTOS INTERNACIONAIS 
1 

PROTOCOLOS BRASIL - ARGENTINA (OBJETIVOS) 

PROTOCOLO N9 1 - BENS DE CAPITAL 

Estabelece uma ãrea de livre comercio parcial, cinscunscrita aos 
produtos da indGstria de bens de capital. Atualmente a lista Comum 
compreende 397 produtos, que representam cerca de 56% do universo 
deste setor. 

PROTOCOLO NQ 2 - "RIGO 

Estabelece um projeto integrado de produção, armazenagem, transpo!_ 
te e abastecimento de trigo. 

PROTOCOLO NQ 3 - COM�LE�ENTACAO DO AaASTECIMENTO ALIMENTAR 

Objetiva estabelecer mecanismos que permitam complementar o abaste 
cimento interno de alimentos em cada pais, em caso de eventuais dê 
ficits da produção. 

PROTOCOLO NQ 4 - EXPANSÃO COMERCIAL 

Estimula a expansão do· intercâmbio comercial visando proporcionar 
maior equilibrio na balança comercial. 

PROTOCOLO NQ 5 - EMPRESAS BINACIONAIS 

Objetiva criar condiCÕes favorãveis para a constituição de empresas 
binacionais. No ano de 1990 foi assinado o tratado que estabelece 
o Estatuto das Empresas Binacionais.

PROTOCOLO NQ 6 - ASSUNTOS FINANCÉIROS

Objetiva criação de mecanismos para o caso de desequilíbrios comer 
c1a1s. 

PROTOCOLO NQ 7 - FUNDO DE INVESTIMENTOS 

Cria um Fundo de Investimentos através de créditos de médio e longo 
7 
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NAIS -

prazo, privilegiando o setór de bens de capit�l e as empresas bina 
cionais. 

PROTOCOLO NQ 8 - ENERGIA 

Prev� estudos· para o fornecimento de gãs natural argentino ao Bra
sil, a cooperação no setor hidrelétrico e contempla o projeto de 
Garabi. 

PROTOCOLO NQ 9 - BIOTECNOLOGIA 

Estabelece o Centro Brasileiro-Argentino de Biotecnologia. 

PROTOCOLO NQ 10 - ESTUDOS ECONOMICOS 

Prevê a criação do Centro Brasil-Argentino de Altos Estudos Econô 
micos que.objetiva promover pesquisas sistemãticas da economi« ir

gentina por especialistas brasileiros e vice-versa. 

PROTOCOLO NQ 11 - INFORMACAO IMEDIATA DE ·ÃSSISTENCIA RECIPROCA EM 
CASO OE ACIDENTES NUCLEARES E EMERG[NCIAS RADIOLOGICAS 

Prevê a cooperação, i ncl us i ve através de intercâmbio de i nfonnações 
técnicas, para prevenir ou miti9ar os danos de um eventual aciden 
te nuclear ou emergência radiologica. 

-

PROTOCOLO NQ 12 - COOPERAÇÃO AERONÃUTICA 

Objetiva promover a cooperação t�cnica, industrial e comercial que 
permita complementação entre as industrias aeronãuticas. 

PROTOCOLO NQ 13 - SIDERURGIA 

Determina o exame do comercio bilateral, das perspectivas de com 
plementação industrial em setores especificas e dos planos e pr� 
gramas de desenvolvimento siderúrgico. 
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PROTOCOLO N9 14 - TRANSPORTE TERRESTRE

Objetiva propiciar facilidades e harmoniz'ação dos controles pr.e 
vistos para o transporte terrestre. 

PROTOCOLO N9 15 - TRANSPORTE MAR1TIMO 

Objetiva uma coordenação eficiente, especialmente, pa-ra o transpo_c 
te de trigo e minerio de ferro. 

PROTOCOLO NQ 16 - COMUN1CAÇ0ES 

Estabelece a cooperação na ãre·a de comunicações, atingindo inicial 
mente a-s redes digitais, os serviços telemãticos e os sistemas de 
transmi s sã.o. 

P.ROTOCOLO N9 17 - COOPERAÇAO NUCLEAR

Estabelece o desenvolvimento conjunto de elementos combust,veis de 
alta densidêlde para reatores de pesquisa e prevê o intercâmbio de 
b�ris para as centrais nucleares dos dois pa1ses. 

PROTOCOLO NÇ> 18 - CULTURAL 

Disp-�e S'Obr€' me�an!smos 9ue_viabilizam maior aproximação r-ias diver
s�s areas da cr1açao art1st1ca. 

PROTOCOLO N9 19 - ADMINISTRAÇAO P.ÜBLICA 

Alem d.a reforma administrativa, define a cooperação no campo da ad 
ministração publica . 

.PROTOCOLO N9 20 - MOEDA COMUM 

Prevê a criação de uma unidade monetãria unica, denominada 11 Gauclw 11

• 

PROTOCOLO N9 21 - INDOSTRIA AUTOMOBIL1STICA

Objetiva a expansão do comercio bilateral e da produção, a redução 
9 
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dos custos unitãrios de produção e estimula os inve�timentos em 
pesquisa e desenvolvimento tecnolõgico. 

PROTOCOLO N9 22 - INDOSTRIA ALIMENT!CIA 

Regulamenta o comircio binacional de produtos alimentícios indus 
trializados. 

PROTOCOLO NQ 23 - REGIONAL FRONTEIRIÇO 

Objetiva promover o desenvolvimento integrado e equilibrado da re 
gião da Fronteira. Estabelece, ainda, os Comit;s de Fronteira. 

PROTOCOLO NQ 24 - PLANEJAMENTO ECONOMICO E SOCIAL

Cria um Grupo.de Trabalho para elaborar projetos de ;icordos especi 
ficas de harmonização e coordenação e otimizar as politicas de de 
senvolvimento econômico-social em ambos os paises. 

10 
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. 

• ACORDO DE COMPLEMENTAÇAO ECONÔMICA NQ 14 - ACE14 (RESUMO):
• 

) 

) 

) 

_ Assinado em 26/12/90, com base no tratado de Montevideu-80, que 
criou a ALADI - Associação Latino Americana de Integração. 

) - Entrou em vigor na data de sua publicação (18/03/91) através do
Decreto nQ 60 de 15/03/91, que dispõe sobre a sua execução.

OBJETIVOS DO ACORDO: 

a)- Facilitar a criação das condições necessãrias para o estabele 
cimento do Mercado Comum entre ambos os países signatãrios; -

b)- Promover a complementação econômica, em especial a industrial 
e tecnolÕgica, a fim de otimizar a utilização e mobilidade dos 
fatores de produção e alcançar escalas operacionais eficientes. 

c)- Estimular os investimentos orientados a um intensivo aproveita 
mento dos mercados e da capacidade competitiva de ambos os paT
ses nas correntes de intercâmbio regional e mundial. 

-

- O Acordo compreende todo o universo tarifãrio de bens, classifi 
cados de conformidade com a Nomenclatura Aduaneira utilizada pela 
Associação - (NALADI). 

- Ambos os pa"ises acordam eliminar o mais tardar em 31/12/94osgra
vames e demais restrições aplicadas em seu comercio rec"iproco.

--

- No Acordo estão registradas as preferências e demais condições
pactuadas per ambos os pa1ses e signatãrios para a importação dos
produtos ali consignados, originãrios e procedentes de seus respe�
tivos territorios.

- A partir de 01/01/91, ambos os pa,ses 1n1c1arão um programa de
desgravação progressiva, linear e automãtica, que beneficiara a 1m
portação dos produtos compreendidos no Universo Tarifario de Bens�
de acordo com o cronograma contido no Acordo (Art. 7).

- Ficam excluTdos deste cronograma os produtos contidos nas listas
de exceção dos dois pa1ses.

11 
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! . 

. A fim de tornar viãvel o cumprimento do cronograma de desgrava 
cão, bem como o estabelecimento definitivo do Mercado Comum, ambos 
os países harmonizarão suas políticas macroeconõmicas, como referi 
do no Tratado de Integração, Cooperação e Desenvolvi1nento, começa� 
do com aquelas vinculadas ao fluxo de com�rcio e· ã configuração-do 
setor industrial dos dois países. 

- Em 31/12/94 e no âmbito do Mercado Comum, ficarão eliminadas to
das as restrições· não-tarifãrias.

- Durante o peri odo de transição es tã prevista a pre:;ervação das
preferências pactuadas, bem como uma preferência em relação a ter

. .... 

ce,ros pa,ses. 

- Cada pais poderã aplicar, ate 31/12/94, clãusulas de salvaguarda
ã importação dos produtos incluídos no acordo, o que. entretanto,
so deverã ocorrer em casos excepcionais.

- Istã prevista no acordo também uma expansao equilibrada dos ,n 
tercâmbios.

- A Administração do Acordo estarã a cargo do Grupo Binacional pa
ra o estabelecimento do Mercado Comum Brasil-Argentina, denominado
Grupo Mercado Comum, criado pela Ata de Buenos Aires de 06/07/90.

- O Acordo estã aberto ã adesão, mediante previa negociação dos de
mais países membros da ALADI. A duração deste Acordo sera indefinT
da.
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RESUMO DO TRATADO DE ASSUNÇAO 

O Tr'atétdo para a constituição do Mercado Comum do Sul (MERCO 
SUL) foi assinado em Assunção, no dia 26 de março, pelos Preside� 
tes Collor (E\rasil), Mer.en (Argentina), Lacalle (Uruguai) e RodrT 
g u e z ( P a r a g u ét i ) . 

Objeti \'OS do Tratado de Assunção: 

- poss:bilitar a inserção mais competitiva das economias dos
quatro pa1se�; num mundo em que se consolidam grandes espaços econo 
micos e onde o progresso tecnico se torna cada vez mais essencial 
para o �xito dos planos de desenvolvimento; 

- favorecer economias de escala, reforçando as possibilida
des de cada um dos paTses membros com o incremento da produtivida� 
de; 

- estimular os fluxos de comercio com o resto do mundo, tor
nando ma,�s atraentes os investimentos na região. Nesse sentido, nao 
se trata de reproduzir, num plano regional uma pol"ítica de substi 
tuição de importações; 

- promover esforços de abertura nas economias dos quatro paf
ses, que deverão conduzir a integração gradual da America Latin�� 

- balizar as ações dos setores privados e da sociedade como
um todo, que deverão ser os principais setores do processo de inte 
graçao. 

CaractEr1sticas do Mercado Comum (MERCOSUL) 

- livre circulação de bens e serviços e de fatores
vos entre os pa1ses; 

produtJ_ 

- estabe 1 e cimento de uma tarifa externa comum, adoção de uma
polTtica comercial comum em relação a terceiros Estados ou agrupa 
mentas de Estados e a coordenação de posições em foros econ6mico� 
sociais regionais e internacionais; e 

- coordenação de pol1ticas macroeconômicas e setoriais entre
os Estados Partes - de comercio exterior, agrTcola, industria1 fis 
cal monetãria, cambial e de capitais, de serviços, alfandegaria: 
de transporte, comunicações e outras. 

13 
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Instrumentos adotados pelo Tratado 

- programas de Liberação Comercial, que consi�;tirã em redu
ções tarifãrias progressivas, lineares e automãtica�;, acompanhadas 
de eliminação de restrições não tarifãrias ou medid,ts de efeito 
equivalente, assim como de outras restrições ao com�rcio entre os 
paises, para chegar a uma tarifa zero sobre a totalidade do un1ver 
so tarifãrio em 31 de dezembro de 1994; 

- coordenação de políticas macroeconômicas, que se realizarã
gradualmente e de forma convergente com os programa�; de desgrava 
cão tarifãria e eliminação de restrições não tarifãt·ias. Esse exer 
cicio �isa a assegurar condições adequadas de concorrência entre 
os Estados Partes e a evitar que eventuais descompa�;sos nas politi 
cas dos quatro paises favoreçam ou prejudiquem artificialmente a

�ompetitividade de bens e serviços; e 

- durante o período de transição, que se estenderã desde a
entrada em vigor do Tratado ate 31 de dezembro de 1994, a fim de 
facilitar a constituição do Mercado Comum, os Estados Partes adota 
rão um Regime Geral de Origem, um Sistema de Solução de Controver 
sias e Clãusulas de Salvaguarda. 

Lista de Exceções 

Os produtos considerados 11 sens1veis 11 nas quatro economias es 
tarão temporariamente resguardados por listas de exceções sobre as 
quai� não se aplicarã o programa de liberação comercial. Essas lis 
tas· serão, entretanto, reduzidas anualmente em 20%, de modo a esta 
rem totalmente eliminadas ate 31/12/94. Ainda que fundado na recT 
procidade de direitos e obrigações entre os Estados Partes, o Tra 
tado estabelece diferentes pontuais de ritmo para o Paraguai e o

Uruguai , que estarão contemp 1 adas na persistência d1� suas 1 is tas de 
exceções durante 1995 para 20% de seu total i n i eia 1 ( ou seja, 88 
iten� para o Paraguai e 192 itens para o Uruguai). 

Relações com Terceiros Paises 

Os Estados Partes se comprometem a preservar os compromissos 
assumidos ate a data de celebração do Tratado, inclusive os Acordos 
firmados no âmbito da Associação Latino-Americana de Integração 
(ALADI) e a coordenar suas posições nas negociações comerciais ex 
ternas que empreendam durante o período de transição. 

14 
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Os Estados Partes assegurarão condições equitativas de comer 
cio. Para tal fim, aplicarão suas legislações nacionais para inT 
bir importações cujos preços estejam influenciados por subsidies-; 
dumping ou qualquer outra prãtica desleal. 

Õrgãos provi sõrios do MERCOSUL 

a) Conselho do Mercado Comum

O Conselho e o órgão superior do Mercado Comum, cabendo-lhe 
a conduçâo!pol1tica do mesmo e a tomada de decisões para assegurar 
o cumprdmen...to idos objetivos e prazos estabelecidos para a constitui 
ção do Mercado Comum. 

-

o Conselho e integradO pelos Ministros de Relações
res e Min.:.istros de Economia dos -Estados Partes; 

b) Grupo Mercado Comum

Exterio 

,:. 

E o orgão executivo do Mercado Comum e sera coordenado pelos 
MiAisterios ja Relações Exteriores. 

O grupo Mercado Comum e integrado por quatro membros titula 
.... 

res � q�atro membros alternos por pais, que representem os segui� 
tes orgaos: 

- Ministério das Relações Exteriores;

- Ministerio da Economia e seus equivalentes (ãreas de indus
tria, comercio exterior e/ou coordenação econômica); e

- Banco Central.

Estrutura institucional definitiva do MERCOSUL 

Antes jo estabelecimento do Mercado Comum, à 31 de dezembro 
de 1994, os Estados F rtes convocarão uma reunião extraordinâria 
com o objetivo de determinar a estrutura institucional definitiva 
dos Õrgãos d,: administração do Mercado Comum, assim como as atri 
buições espe,:1ficas de cada um deles e um sistema de tomada de de 
cisões. 

15 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA ESPECIAL PARA ASSUNTOS INTERNAC:IONAIS 

Vigência 

O Tratado terã duração indefinida e entrarã em vigor 30 dias 
ap6s a data do dep�sit6 do terceiro instrumento_de ratificação. 

Adesão 

O Tratado, apõs cinco anos de sua entrada em vigor, e aberto 
â adesão, mediante negociação, de todo pals membro da ALADI. Entre 
tanto, os países que não participarem de associação extra·-regional ou 
outros esquemas de integração sub-regional poderão solicitar adesão 
arites daquele prazo. 

•

• 
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ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO PAULO FEY 

CAPÍTULO 1 
DA NATUREZA DA ASSOClAÇÃO PAULO fEY 

Artigo l º - A ASSOCIAÇÃO PAULO FEY, a seguir denominada pela sigla A P F. é uma entidade 
civil, personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter filantrópico sem distinção 
de ordem filosófica, religiosa, cor, sexo, com sede provisória e forurn na Av ltaoca, 2.35S -\'i1a Servia 
Túlio, 48 / Sala 101 - Bonsucesso - Rio de Janeiro - RJ Cep: 21061-020 -Tcl: (021) 2280-4675, tendo 
âmbito nacional e regendo-se por este Estatuto Social. 

Parágrafo Único - É indeterminado o prazo de sua duração. 

Artigo 2º - A ASSOCIAÇÃO PAULO FEY é um organismo amõnomo em sua administração e 
organização, tendo como caráter específico ser um serviço de assessoria técnico-administrativo, cultural
educacional e formativo aos trabalhos realizados pela Pastoral Operária 

Artigo 3ª - Constituem seus objetivos 
a)- Apoiar a promoção de atividades de formação, educação, troca de experiências e promoção humana 

em geral. 
b)- Garantir o aperfeiç.oamento e a transmissão de uma metodologia que viabilize a formação dentre'! do 
campo de Pastoral Operária. 
e).: lnformar e divulgar os resultados de estudos, pesquisas, cursos, seminarios, debates, avaliações de 
experiências educativas da Pastoral Operária. 

Artigo 4° - A ASSOClAÇÃO PAULO FEY para consecução de seus objetivos e finalidades poderú: 
a)- Manter convênio e/ ou se associar a entidades similares da mesma natureza, a entidades de apoio. 
ajuda e solidariedade. 
b)- Publicar material didáticos; livros, cartilhas, boletins, folhetos e informativos segundo exigências da 
realidade onde os trabalhadores se inserem. 

CAPÍTULO ll 
DA CONSTITUlÇÃO DA ASSOCJAÇ ÃO PAULO FEY 

Artjgo 5" - A ASSOCIAÇÃO PAULO FEY é constituída de número limitado de sócios, entendendo-se 
estes como sócios-fundadores, beneméritos e postulantes, que a partir da fundação se propunham a 
participar de suas atividades sociais, tornando pa11e nos seus trabalhos e realizando tarefas. 

Parágrafo Primeiro - São considerados sócios-fundadores os que assinam a A TA de Fundação da 
Associação Paulo Fey. 

Parágrafo Segundo - A admissão de novos sócios é da competência da Asse1nbléia Geral. 

Artigo 6º - São direhos dos sócios: 
a)- Votar e ser votado. 
b)- Participar das Assembléias Gerais, Ordinárias e Extraordinárias. 
e)- Participar das atividades a que esteja a AP.F. diretamente ou indiretamente ligada 
d)- Zelar e fiscalizar os bens patrimoniais. 
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Artigo 7º - São deveres dos sócios: 
a)- Acatar e se comprometer a respeitar este Estatuto. 
b)- Colaborar com a Diretoria na consecução dos trabalhos e objetivos. 
c)·· Apresentar ao Presidente e à Assembléia Geral, qualquer irregularidade verificada.
d)- Exercer o cargo para o qual foi eleito, salvo de motivo de força maior plenamente justificável.
e)- Participar do planejamento e avaliação dos planos anuais.

Artigo 8º - Dá�se o desligamento do sócio mediante seu expresso pedido à Diretoria, ou por decisão ela 
Assembléia Geral. 

Artigo 9° - Será automaticamente desligado por ato da Diretoria, o sócio que. regularmente convocado, 
deixar de comparecer a 2 (duas) Assembléias consecutivas. 

CAPÍTULO III 
DOS ÓRGÃOS DlRETIVOS 

Artigo 10º - São órgãos constitutivos da A.P.F.: 
a)- A ASSErvIBLÉIA GERAL 
b)- A DIRETORIA 

Artigo 11 º - A Assembléia Geral é o órgão max1mo e soberano de deliberação da ASSOCIA( ,\O 
PAULO FEY. É constituída pelos sócios no gozo de seus direitos. Ela se reunirá ordinariamente de 3 em 
3 anos, e extraordinariamente, quando convocada pela maioria simpies da Diretoria ou maioria simples 
dos sócios. 

Parágrafo Único - Somente os associados no uso de seus plenos direitos, podem requerer Assembleia 
Geral Extraordinária . 

Artigo l2
º - A Assembléia Geral será convocada através de ca11a- circular a todos os sócios, na qual 

deverá constar a pauta da ordem do dia, com antecedência mínima de 30 dias. 

Artigo 13º - Compete à Assembléia Geral: 
a)- Eleger a Diretoria quando vencer seu mandara. 
b)- Reformular o Estatuto Social, de acordo com as normas previstas no Artigo 33 ° . 
c)- Apreciar o relatório da Diretoria e decidir sobre todos os assuntos de interesse da entidade. 
d)- Aprovar o balanço e as contas do exercício anterior. 
e)- Analisar e aprovar o planejamento do período seguinte. 

Parágrafo Único - É proibido o voto por procuração. 

CAPÍTULO LV 
DA DIRETOR[A 

Artigo 14º - A Diretoria será composta, dentre os sócios, dos seguintes membros eleitos: 

a)- Presidente 
b )- Secretário 
e)- 2° Secretário 

,, d)- Tesoureiro 
e)- 2° Tesoureiro 
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.. rtigo 15º - Compete a Diretoria: 

a)- Supervisionar a administração, dentro da iei e do Estatuto Social. 
b)- Encaminhar as decisões aprovadas em Assembléia Geral. 
e)- Autorizar despesas. 
d)- Propor à Assembléia Geral, as modificações que e fizerem necessárias no Estatuto SociR!. 
e)- Contratar o pessoal necessário para o funcionamento da ASSOCIAÇÃO PAULO FEY. 
f)- Decidir sobíe assuntos ele interesse da Associação. 

Artigo 16º - A Diretoria reunir-se-á ordinariamente tantas vezes quantas for combinado entre seus 
membros. 

Artigo 17º - Ao Presidente compete: 

a)- Representar a A.P.F., ativa e passivamente, judicial e extra-judicialmente. 
b)- Convocar e presidir as reuniões da Diretoria e as Assembléias Gerais. 
c)- Solucionar os casos de urgências, submetendo-os, a seguir, à aprovaçào da Diretoria. 
d)- Assinar em conjunto ou em separado do Tesoureiro, os cheques e documentos relativos a 
movimentação numerária, podendo substabelecer para o mesmo fim. 
e)- Apresentar à Assembléia Gerai as exposições das atividades e prestação de contas. 
f)- Convocar eleições para a Diretoria. 
h)- Delegar a qualquer dos sócios, por meio de procuração, atribuições que entender conveniemc, 
podendo facultar ao procurador, substabelecer, parcial ou totalmente, os poderes conferidos 

Artigo 18º - Ao Secretário compete: 

a)- Substituir o Presidente em caso de vacância, ausência ou impedimento. 
b)- Secretariar as reuniões da Diretoria e as sessões da Assembléia Geral. 
c)- Lavrar ou fazer lavrar ATAS e manter sob sua responsabilidade os papéis. livros e documentos da 
A.P.F. 

Artigo 19" - Compete ao 2° Secretário: 

Substituir o Secretário em caso de vacância, ausência ou impedimentos. 

Artigo 20" - Compete ao Tesoureiro: 

a)- Assinar em conjunto ou em separado do Presidente, os cheques e documentos relati\·o :'l 
movimentação numerária. 
b )- Controlar a arrecadação das contribuições. 

�, · e)- Ter sobre sua guarda o livro CAlXA. 
d)- Elaborar o balanço anual e os inventários patrimoniais. 

Artigo 21 º - Compete ao 2° Tesoureiro: 

Substituir o Tesoureiro em caso de vacância, ausência ou impedimento. 

Artigo 22° - A gestão financeira é de responsabilidade da Diretoria, que, dentro do orçamento previsto. 
organizará o quadro de funcionários, provendo-o com o preenchimento dos c:1rgos criados. determinando
lhes as devidas atribuições. 

Parágr·.afo Único - É vetado aos responsáveis pela administração, assinar docurnentüs em nome dél 

A.P.F. que envolvam ônus de qualquer espécie para beneficiar terceiros. 



..10 Conselho Fiscal: 

Artigo 23º - O Conselho Fiscal é constituído de três membros efetivos e dois suplentes, eleitos pela 
Assembléia Geral, com mandato igual ao do Conselho Diretor. 

Parágrafo Único - O associado não pode exercer cumulativamente cc1rg:os no Conselho Diretor e no 
Consel.ho Fiscal. 

Artigo 24º - Ao Conselho Fiscal, com atuação permanente, compete: 

a)- Conferir mensalmente o saldo do numerário existente em caixa e/ ou bancos. 
b )- Verificar se os extratos das contas bancárias conferem com a escritura�:ão mensal e anual da 
a sociaçào. 
c)- Analisar os balancetes mensais e o balanço anual. 
d)- lnformar a Diretoria da real situação financeira da Associação e quando. estrit:-imente nece::isano, 
convocar a Assembléia Geral para informar aos associados. 
e)- Emitir parecer a Assembléia sobre a prestação de contas da Diretoria. referente ao C'\Crc1cio anterior 

CAPITULO V 
DAS ELE1ÇÕES E POSSE 

Artigo 25º - A Diretoria da A.P.F. será eleita em Assembléia Geral. para um mandato de 3 (tres) ano�. 
podendo ser reeleita. 

Parágrafo Primeiro - O Presidente convocará eleições do Edital a ser fixado na sede da Entidade. com 
pelos menos 30 (trnta) dias do término do seu mandato. 

Parágrafo Segundo - A posse da nova Diretoria será imediatamente após a proclamação dos eleitos. 

Parágrafo Terceiro A renúncia coletiva será aceita somente em assembléia Geral. 

CAPÍTULO VI 
DO PATRIMÔNIO E DA DISSOLUÇÃO 

Artigo 26º - O patrimônio da A.P.F. é constituído: 

a)- Dos móveis e imóveis que possui ou vier a possuir. 
b )- Das contribuições dos sócios e amigos. 
c)- Das subvenções, convênios e donativos. 
d)- Das vendas patrimoniais. 

Parúgrafo Único - A A.P.F. poderá constituir patrimônio a seu serviço em todo o território nacional 

Artigo 27º - A alienação de bens patrimoniais é da competência exclusiva da Assembléia Gera! que 
deverá ser convocad.f:l extraordinariamente, quando se tratar da alienação de bens imóveis. 

Artigo 28º - A AP.F. será dissolvida quando se torne impossível a continuidade de suas atividades, o 
que só poderá acontecer por decisão da maioria absoluta de seus sócios. em Assembléia Geral, 
especificamente convocada para esse fim. 
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/arágrafo Primeiro - A Assembléia Geral da A.P.F. elegerá e credenciará um membro de seu quadro 
social como liquidante da A.P.F. 

Artigo 29º - A Assembléia que autorizar a liquidação da A P F., obrigatoriamente deliberará o destino 
do patrimônio, após serem pagos todos os compromissos. O remanescente de seus bens. reverterá cm 
beneficio de entidades afins, sem fins lucrativos, identificadas à luta dos traba I hadores brnsi leiros. 

Parágrafo Único - A Assembléia Geral elegerá e credenciará um membro de seu quadro social como 
liquidante da A.P.F. 

Artigo 30º - É gratuito o exercício dos cargos da Diretoria, sendo vedado a distribuição de bonificaçôts 
ou vantagens à Diretoria, sob qualquer forma ou pretexto. 

Artigo 31 º - A A.P.F. poderá recrutar livremente os funcionários que vierem a ser ne.:.:essários, inclusi\e 
entre seus próprios associados. 

Artigo 32° - Os sócios não respondem nem subsidiariamente pelas obrigações sociais. 

CAPÍTULO Vil 
D.AS DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 33º - Este Estatuto Social entrará em vigor na data de sua aprovação pela Assembléia Geral 

Parágrafo Primeiro - As disposições deste Estatuto Social só poderão ser reformuladas em sessão da 
Assembléia Geral_ por deliberação da maioria absoluta dos presentes. 

Parágrafo Segundo - As dúvidas e controvérsias na interpretação deste Estatuto, bem como os casos 
omissos, serão resolvidos pela Diretoria da A.P.F., '·act referendum'· da .Assembléia Geral. 

Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2001 

1 .,, 

. 11 � 
j. "·/,-'

José Pedro dos Santos Neto 
Presidente 

Advogado -- 0.A-_-B-. --------- · ----



ÉTICA E TRABALHADOR 

1. IntroduçJo

... 

Anos atrás havia a crença generalizada de que o grande problema 

do Brasil era de ordem econômica. Para responder a isso o Pais inves

tiu pesadamente na produçJo de bens. Durante um bom tempo os olhos de 

todos estavam ofuscados pelo que se convencionou chamar de "boorn in

dustrial", quer dizer, um rápido crescimento na capacidade de pro

duçJo. Isto gerou um otimismo econômico. NJo tardou e começaram a 

aparecer 1 acunas fundarnen tais para um cresc irnen to nJo ex c 1 usi vis ta. 

Disfunções po 1 í ti cas se fizeram sentir. Começou-se a pensar que o 

grande prob 1 ema brasi 1 ei ro nJo é rnai s econômico, na capacidade de 

produzir bens, mas político, isto é, está no gerenciamento do Estado 

e na distribuiçJo eqüitativa das riquezas produzidas. 

A década de 90 explode com uma forte crise política produzida 

pe>la falência do Estado gerenciador. Esta situaçJo é agravada pelos 

escânda 1 os de corrupçJo e pe 1 o governo Co 11 or. Tudo indica que a 

crise é mais profunda e geral, envolvendo nJo somente as insti

tuições, mas as relações das pessoas e suas convicções mais profun

das. Desta forma podemos dizer que a crise ética está na base da 

crise econômica, política, social, afetiva e de militância. 

2. Razões da crise ética

A crise ética está ligada à marginalizaçJo econômica, social, po

lítica e cultural das grandes maiorias e à rápida erosJo do mercado 

de trabalho e dos salários. Também se relaciona a uma violência que 

vem sendo introjetada pela dominaçJo ideológica e a repressJo cons

tante das elites dominantes, corno: a competiçJo, o individualismo, a 

corrupçJo, a trapaça, o "sa 1 ve-se quem puder", o 1 evar van tagern em 

tudo, corno se fossem os verdadeiros valores da vida. 

Na sociedade capitalista moderna neoliberal, o que prevalece é 

sua estrutura fundada na primazia do capital, submetida à lógica do 

lucro, do ter e consumir mais, do acúmulo e de concentraçJo de ri

queza. Um sistema abstrato, universal, que sobrevive na ordem simbó

lica das coisas e dos indivíduos. 

A crise ética que vivemos é fruto da ética dos que "produzem sem 

poder consumir e dos que consomem sem produzir". Urna ética que quer 

manter o conformismo, a passividade, o status quo de poucos. É uma 

ética da totalidade (utilitarista), que nJo ve o outro como pessoa; 

vê o mundo corno totalidade e o outro como coisa. Um processo de este

riotipizaçJo que transforma o ser humano em coisa ( inimigo ou outra 

categoria colocada como fora de sua condiç�o, à margem, excluído). 

Onde o herói na antologia da totalidade n�o comete falta moral, nJo 

tem culpabilidade quando: 

mata o outro; 

trapaça com uma naçJo; 

deixa morrer de fome; 

nega o trabalho; 

manipula e aliena para uma obsessJo ao consumo; 

ao ser humano nJo é permitido a criatividade do seu 

que ele constrói n::'lo lhe pertence, levando-o a somente 

trabalho; 

aumentar 

o

a

produçJo e a produtividade; 

o saber outorgado mascara a rea 1 idade

Tenta na escola, na igreja, na universidade, 

trabalhadores, uma hierarquia de empregos e de 

lar e a especializar cada um para que se torne 

que a sociedade capitalista precisa e quer; 

em vez de revelá-la. 

nas organizações dos 

funções, para remode

o gênero de indivíduo 
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- o corpo é comercializado
parado da pessoa, corno se nJo 
amor; 

no sexo e 
fosse uma 

viste, corno 
forma de 

s P e s t i '/ � e:. s '? se -
comunic=1ç1o e de 

pessoa 
tular; 

as 
(o 

ciências 
outro) 

sociaic; e humanas 

corno se fosse coisa, 

(os prcifisc;ionais) c,L,c:;prv,:H 

para medir, quantificar e ro-

- os místicos (q te tratam da vida espiritual, c1rJLIPles q
ram pela conternplaçJo espiritual atingir o estado está ico 
direta com a divindade) confundem mística com mistificaç�o 
açJo de mistificar, enganar , alienar); 

1p procu

d un iJo 

( que é a 

- o Estado e/ou grupo de minoria dirigente q\1e pens.::, e decide P.m
nome de todos afastando a participaçJo real na elaboraçJo e na tomada 
de decis3es e, sobretudo, na escolha de soluções dos problemas 

cruciais; 
os direitos humanos sJo desrespeitados em riualqupr circuns-

tância. 

3. Caminl,u ética sul íuár ia 

A par ir dessa realidade existencial concreta o povo está desen
cantado, e as pessoas nJo sabem mais por que lutar . Crise dP ética' 

� preciso pensar e buscar alternativas para o Brasil, e para cada 

um de seus componentes, para que r�nasça e possam, num esforço cole

tivo e contínuo, fazer e refazer sett mundo de coisas, condições de 

vida e relaç3es entre as pessoas e ter direito ao trabalho. Tornar um 
cidadJo( 

Para isto é rreciso levar em conta os protagonistas do Brasil de 
hoje: os traba 1 hadores, desempregados, sem-terra, hói as-f ri ,::,,s, meno
res abandonados, excluídos, marginalizados, etc. Construir urna ética 
de a 1 ter idade que 1 eve em conta as pessoas como um todo. Uma ética 

que se defina pela liberdade, pela democracia social e pela satis
façJo das necessidades básicas. Urna ética que leve a atuar organiza

damente corno sujeito social reconhecido. 
NJo se pode pensar nessa ética da alteridade se n�o se pensar em 

construir urna efetiva democracia no Brasil; se esta nJo passar pela 
reorganizaçJo do sistema produtivo, pelos locais de trabalho, pela 
redistribuiçJo de renda e pela reforma agrária. 

Trata-se de criar urna nova cultura para nossa conviv�ncia com os 

nossos semelhantes, com a nossa subjetividade e na relaç�o com a na
tureza. Urna cultura de relações sociais e estruturais rnai.s sol idá
rias, plural, horizontais, fraternais, coletivistas, democráticas, 
efetivas com respeito às diferenças e as muitas utopias. 

Prec i sarnas de uma ética au tên i ca que 1 eve em c-on ta "a Í. (]Ua 1 d ade 

abso1u a do acesso aos her1s básicos" e a ousadia quF? crie perspecti
vas novas d llm Brasil 11ovc1. 

Novembro de 1993. 

Ana Maria Gonçalves - Assessor.=. da PO-MG 
André Langer - PO 
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PREÇO: So.ooo, COM SOR.TEiO DE BRIND[S. 



�OMO� 12 Mfll-lÕ� D� D��MPR�GADO�! 

T�MO� 46 MI Ll-lÕ� D� TRABALl-lADOR� 

��M A CART�IRA M!�f NADA! 

Cl-l�GA D� �XPLORACÃOH! 
ATO PÚBLICO 

LOCAL: PRACA DA LIBERDADE/NI 
@ -

H IIARIO: 1 5:00H CONCENTRACAO 
I 

, 

1 6:00H ATO PUBLICO 

TRAGA GS SlMROlOS 
- Panela \?azia - Garfo- - Colhet:

- Cacwt \9ecmellut ( cactoUna) - Apito'

ORGANIZAÇAO: 
FÓRUM DA BAIXADA POR TERRA, TRABALHO E CIDADANIA 
PASTORAL SOCIAL DIOCESANA 
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T[MOS! 48 MIU-IÕ� D[ TRABAU.fADOR� 

S![M A CART[IRA AS!S!ltJADA! 

CJ-f �GA D� �PLORACÃOm 
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IILICO 

LOCAL: PRAÇA DA UBERDADE/NI

HORÃRI� 15:00H CONCENTRAÇÃO 
16:00H ATO PÚBLICO 

TRAGA OS SÍMROLOS 

- Panela \9azia - Garfo - Colher
- Cartão\9eundho (cactolina) - Apito

ORGANIZAÇÃO: 
FÓRUM DA BAIXADA POR TERRA, TRABALHO E CIDADANIA 
PASTORAL SOCIAL DIOCESANA 
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S!OMOS! 12 MIU-IÕ� D[ D�[MPR[GADOS!! 

T[MOS! 48 MIU-IÕ� Dr TRABAU-IADOR� 

S![M A CARTDRA AS!S!ltJADA! 

CJ-f �GA D� �PLORACÃOH! / 
@ 

ATO PUIILICO 

LOCAI: PRAÇA DA UBERDADE/NI

HORÃIUO: 1 5:00H CONCENTRAÇÃO 
16:00H ATO PÚBLICO 

TRAGA OS SÍMBOLOS 
- Panela \9azia - Garfo - Colher

- Cartão \9eundho ( cactolina) - Apito

ORGANIZAÇÃO: 
FÓRUM DA BAIXADA POR TERRA, TRABALHO E CIDADANIA 
PASTORAL SOCIAL DIOCESANA 
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S!OMOS! 12 MILJ-IÕ� D[ D�t;MPR[GADOS!! 

T[MOS! 48 MILJ-IÕ� D[ TRABALJ-IADOR� 
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ATO PUBLICO 

LOCAI: PRAÇA DA UBERDADE/NI 

HORÁRI� 15:00H CONCENTRAÇÃO 
16:00H ATO PÚBLICO 

TRAGA OS SÍMROLOS 
- Panela \9azia - Garfo - Colher

- Cartão \9ttmelho- ( cactolina) - Apito

ORGANIZA CÃO: 
FÓRUM DA BAIXADA POR TFRRA :RAíJAlHO E CIDADANIA 
PASTORAL SOCIAL DIOCESANA 
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S!OMOS! 12 MILJ-IÕ� D[ D�[MPR[GADOS!! 

TrMOS! 48 MILJ-IÕ� Dr TRABAU.fADOR� 

S!rM A CARTrlRA AS!S!ltJADA! 

CJ-f�GA D� �PLORACÃO!!I 
@ 

ATO PUBLICO 

LOCAI: PRAÇA DA UBERDADE/NI 

HORÁRIO: 15:00H CONCENTRAÇÃO 
16:00H ATO PÚBLICO 

TRAGA OS SÍMROlOS. 
- Panela \9azia - Gacfo - Colher

- Cartão \9eundho ( cactolina) - Apito

ORGANIZAÇÃO: 
FÓRUM DA BAIXADA POR TERRA, TRABALHO E CIDADANIA 
PASTORAL SOCIAL DIOCESANA 



SOBERANIA NAO SE NEGOCIA 

,.., ' 

DIGA NAO A ALCA!!!!!! 

DIA 20/04/2002 - SABADO 
HORÁRIO 13:00 ÀS 17:00 

LOCAL: CENTRO DE DIREITOS HUMANOS- NOVA IGUAÇU 
( ATRÁS DO CEMITÉRIO) 

V AMOS ORGANIZAR O PLEBISCITO!!!!! 

PROMOÇÃO: FÓRUM DAS PASTORAIS SOCIAIS RJ -
FÓRUM DA BAIXADA POR TERRA, TRABALHO E 
CIDADANIA. 



REFORMA AGRÁRIA 
REPA-RTIR A TERRA 

O MST e o SENGE/RJ convidam para 

Debate da Campanha pela Emenda 
Constitucional que Limita o 

Tamanho da Propriedade da Terra 
com 

-Maria Emilia P. Lisboa

(FASE) 

-Leonilde Medeiros

(CPDA) 

-Gilberto Portes

(Coordenador da Campanha) 

Mediador: 

Antônio Gerson 

(Pres. do Senge/RJ) 

Data: 23 de abril às 18h 

Local: Sindicato dos Engenheiros (Auditório A) 
Av. Rio Branco, 277 - 17° and. - Cinelândia 

Fórum Nacional Pela Refonna Agrária e Justiça no Campo 

ABRA • ANMTR • APR • ASPTA • CAPOIB • CÁRITAS • CESE • CIMI • 
CJB • CNASI • CNBB • CONDSEF • CONIC • CONTAG • CPT • DESER •

ESPLAR • FASE • FAZER • FEEAB • FIAN/Brasil • IBASE • !BRADES • IDACO

• IFAS • INESC • MAB • MLST • MLST de Luta • MNDH • MPA • MST
• Pastorais Sociais CNBB • PJR
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"Que o homem coma, beba, e colha iom alegria o fruto do seu trabalho." 
SL 5.17 

SEMANA DO TRABALHADOR 2002 

(28 DE ABRIL À 01 DE MAIO)

CULTURA PALESTRA E DEBATE 

PROGRAM�ÇÃO: 
28/ABR - 15:00 ÀS 17:30 HS - ABERTURA DA SEMANA 

TARDE CULTURAL (POESIA, MÚSICA, DRAMATIZAÇÃO) 
OBS: APRESENTAÇÃO ABERTA, INTERESSADOS PROCURAR 
O GRUPO ATÉ DIA 28/ABR ÀS 14:30 HS. 

28/ABR - 18:00 - CELEBRAÇÃO DE ABERTURA 

29/ABR - 19:00 ÀS 21 :00 HS- ELEIÇÕES 2002 
(ORIENTAÇÕES DA CNBB,COLIGAÇÕES, PROJETOS NACIONAIS).
PALESTRA - DIÁCONO JORGE 

30/ABR - 19:00 ÀS 21 �O HS - ALCA (Área de Livre Comércio das Américas) 
PROPOSTA DE UM MERCADO COMUM PELO GOVERNO 
NORTE AMERICANO. 
PALESTRA - COORDENAÇÃO ESTADUAL DO 
PLEBISCITO SOBRE A ALCA 

01/MAIO - 09:00 - CAMfNHADA E CELEBRAÇÃO DO TRABALHADOR REGIONAL -
SAÍDA DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ OPERÁRIO (FINAL DA MIRANDELA) 
AtÉ A IGREJA NOSSA SENHORA APARECIDA. 

LOCAL: IGREJA NOSSA SENHORA APARECIDA 
AV. MIRANDELA, 773 - NILÓPOLIS 

ORGANIZAÇÃO: 
PASTORAL OPERARIA - PO 

PARÓQUIA N. S. APARECIDA 
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MOVIMENTO CONTRA 

O DESEMPREGO 

REUNIAO 

DIA '20/02/2002 

HORARIO: 1 H 

LOCAL: M'A 

( h 
À ( ,: f.. ,-- \1' ._,<) �':/ 

(Rua Frutuoso Rangel, 
Centro - Nova lgua�u) 

VENHA, TRAGA PROPOSTA, PARTICIPE 

-
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MOVIMENTO CONTRA 

O DESEMPREGO 

REUNIAO 
DIA 09/01/2002 
HORARIO: 19H 

LOCAL: SEDE DO PT 

(Rua Frutuoso Rangel, 225 
Centro • Nova lgua�u) 

VENHA, TRAGA PROPOSTA, PARTICIPE 

1t,� 

MOVIMENTO CONTRA 

O DESEMPREGO 

-

REUNIAO 
DIA 09/01/2002 
HORÁRIO: 19H 

LOCAL: SEDE DO PT 

(Rua Frutuoso Rangel, 225 
Centro • Nova lgua�u) 

VENHA, TRAGA PROPOSTA, PARTICIPE 
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MOVIMENTO CONTRA 

O DESEMPREGO 

REUNIAO 
DIA 09/01/2002 
HORÁRIO: 19H 

LOCAL: SEDE DO PT 

(Rua Frutuoso Rangel, 225 
Centro • Nova lgua�u) 

VENHA, TRAGA PROPOSTA, PARTICIPE 

,�� 

MOVIMENTO CONTRA 

O DESEMPREGO 

-

REUNIAO 
DIA 09/01/2002 
HORARIO: 19H 

LOCAL: SEDE DO PT 

(Rua Frutuoso Rangel, 225 
Centro • Nova lgua�u) 

VENHA, 1'.RAGA PROPOSTA, PARTICIPE 

1 t li� 
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(1\lll�1\ OI� I,IVlll� C()�IÍ�llCI() 1)1\S 1\�IÍ�lllC1\S) 

COM 

PALESTRA, VÍDEO, TEATRO, POESIA, MÚSICA, ETC. 

DIA: 20 DE JULHO DE 2002 
HORÁRIO: 8:30 ÀS 17:008 

LOCAL: INSTITUTO DE EDUCAÇM) RANGEL PESTANA 
CENTRO · NOVA IGUAÇU · RI 

.t-fft-� .... 'fi 

Do lfvro O Brasil e um Sonho 

INSCilIC()l�S: 
.> 

t>1\S'l'()ll1\I, ()t>J�lli\lll1\ (2768-2915)
�l1\IJ ( 2767-JilJ2)
ll1\NC1\ N() C1\l,C1\l)1\()/Cl,CN (2768-2811)

.>

SINl)IC1\'I,() l)()S C()�ll�llCl1\lll()S (2767-513())

ORGANIZAÇN}: FÓRUM DA BAIXADA POR TERRA, TRABALHO E CIDADANIA 

P1\ll'l'ICIPI� !!! 



EXTRAÍDO DO DOCUMENTO 42 DA CNBB - "EXIGENCIAS ÉTICAS DA ORDEM DEMOCRÁTICA" (/9' 
1---. 

2. EXIGÊNCIAS ÉTICAS

2.1 Observações gerais 

65. Começamos esta reflexão com algumas considerações
de caráter mais universal, como fundamentação do discerni
mento cristão da democmcia.

66. A organização da convivência dos homens entre si
encontra, na democracia, sua fonna adequada. A democracia
consiste na simultânea realização e valorização da liberdade
da pessoa humana e da participação de todos nas decisões
econômicas, políticas, sociais e culturais que dizem respeito a
toda a sociedade. Assim, a democracia é a afirmação da res
ponsável liberdade pessoal do cidadão e da liberdade social
de participação.

67. Por um lado, com a democracia abre-se a possibilida
de de efetiva diminuição das desigualdades sociais, na medi
da em que proporcione a todos as mesmas oportunidades de
participação na organização da sociedade, de modo especial
d? processo produtivo. Isto significa que é no trabalho que os
homens encontram o fundamento do seu direito de participar
nas decisões que dizem respeito aos problemas da sociedade
inteira, que vive do seu trabalho22

• 

68. Como a pessoa humana tem a primazia sobre a insti
tuição, a ordem social, tem por base, o reconhecimento do
primado do trabalho sobre o capital e, como objetivo, o bem
estar de todos na justiça social.

'-"'"" ___,,,.... 

11 Cf. João Paulo II, Homilia para o mundo do traballw, Danzigue, 12

de junho de 1987. Cf. Igreja: Comunhão e Missão, 159. 

22 

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

69. A democracia não se realiza, de fato, quando o siste
ma econômico exclui parcelas da população dos meios neces
sários a uma vida digna: acesso ao trabalho com justa remu
neração, à moradia, à terra23

, à educação, à organização sindi
cal, à participação nos lucros e na gestão da empresa24

• 

70. Por outro lado, a construção da democracia é a cria
ção das condições necessárias para que os homens, como ci
dadãos, rompam o isolamento e sua desagregação social e
ocupem o espaço público, através da discussão, da negocia
ção, do diálogo e da decisão. Forja-se, assim, um novo senti
do do viver em comum, onde ninguém é excluído da efetiva
participação dos bens da sua nação, do direito à educação,
respeitando as convicções éticas e religiosas, e "do direito à
informação honesta''2S.

71. Este novo sentido do viver em comum implica o reco
nhecimento do pluralismo e se efetiva na participação real,
consciente e responsável nos movimentos, associações, sindi
catos, partidos políticos etc. Embora, em última análise o poder
se enraíze na autoridade de Deus, no sistema democrático,
como afirma a Constituição: "todo o poder emana do povo,
que o exerce por: meio de representantes elciLos ou diretamen
te"26. Assim, a razão de ser do Estado é usar do poder que
emana do povo para servir o próprio povo. É sua obrigação
desenvolver um modelo sócio-econômico capaz de erradicar
a miséria e promover efetivamente o bem coinum.

-
lJ Cf. Por uma Nova Ordem Constitucional, 127; Cf. Igreja: Comunhão 

t Missão, 178. 
1' Cf. Igreja: Comunhão t Missão, 159 e 174.

u Por uma Nova Ordem Constitucional, 88.
1' Art. I, parágrafo único. 

/ 
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72. A existência de milhões de empobrecidos é a negação
radical da ordem democrática. A situação em que vivem os ·
pobres é critério para medir a bondade, a justiça, a moralida
de, enfim, a efetivação da ordem democrática27

• Os pobres são
os juízes da vida democrática de uma nação.

2.2. Fundamentos éticos da democracia 

2.2.1. A dignidade da pessoa humana 

73. Afinnamos que "o ser humano é sempre um valor em
si e por si, e exige ser considerado e tratado como tal, e nun
ca ser considerado e tratado como um objeto que se usa, um
instrumento, uma coisa"28

• "De todas as criaturas terrenas, só
o homem é 'pessoa', sujeito consciente e livre e, precisamen
te por isso, 'centro e vértice' de tudo o que existe sobre a
Terra"29

• 

74. A pessoa humana não existe para viver isoladamente,
mas com os outros e em comunidade. "O homem é, por sua
natureza íntima, um ser social"30

• É na participação plena e
efetiva da pessoa humana na vida da comunidade e da socie
dade, numa ordem democrática, que ela encontra a sua verda
de. Assim, a pessoa humana se realiza plenamente no traba
lho, na comunicação, na solidariedade, na comunhão, na en
trega aos outros e na libcrdadc31

• 

24 

21 Cf. Igreja: Comunhão e Missão, 206.
21 Christifuieles LAici, 37.

29 Ibidem. 

,o Gaudium et Spes, 12 
,. Cf. Gaudium e/ Spe:r, 24. 

75. A experiência da liberdade é a experiência de ser eh
mado a lutar sempre de novo contra todo tipo de coisificaç�
da pessoa humana, na direção de uma humanidade livre ·e so
lidária32

• 

76. O homem vai tomando-se efetivamente livre enquar,to
responde ao apelo ético, que lhe vem do "rosto do outro"·n
como sujeito igualmente livre e portador de direitos, entran
com ele numa relação de amor, na justiça e na liberdade.

77. Na relação de justiça reconhece-se a dignidade da pes
soa humana como algo incondicional. Isso significa que seu

'direitos são intocáveis e inalienáveis, anteriores a qualque:
convenção ou declaração.

78. Pela liberdade, o mundo toma-se um desafio à audácia
do homem, cm ordem à construção de um mundo livre e soli
dário. Neste sentido, a liberdade é tarefa permanenteJ.4 em
busca constante de libertação.

79. "O reconhecimento efetivo da dignidade pessoal de
cada ser humano exige o respeito, a defesa e a promoção dos
direitos da pessoa humana"35

: direito à vida desde o instante
de sua concepção, direito à liberdade, à igualdade, ao traba
lho, à prática religiosa, à educação, à saúde, à segurança e aos
demais meios necessários para uma vida digna.

80. Cumpre, entretanto, recordar, com Joilo XXIII, que
sobre cada direito humano pesa a responsabilidade de um de
ver36: ao direito à vida digna corresponde o dever de viver
com dignidade, não atentar contra ela e, ao mesmo tempo, o

n CC. Redemptor Hominis, 63. 

,, Cf. Puebla, 31-32. 

,. Cf. Puebla, 321. 

,, Cf. Christifuie/es LAici, 38. 

,. Cf. Pactm in Turis, 28.

25 
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de respeitar a vida dos outros; ao direiLo à própria liberdade 
corresponde o dever de usá-la bem, assim como o de respei
tar a liberdade dos demais; ao direito à propriedade corres
ponde o dever de colocá-la ao serviço da sociedade, como o 
de lutar para que Loclos possam igualmenLe beneficiar-se dela. 

2.2.2. O princípio da solidariedade 

81. Na naLureza essencialmente social da pessoa humana
fundamenta-se a outra dimensão do seu agir éLico: a solidarie
dade, alicerce de Loda convivência humana.

82. A solidariedade é mela exigente: LraLa-se de realizar
concretamente o conjunLo de condições maLeriais, espiriLuais
e religiosas que permiLam a todos os membros da sociedade,
com prioridade àqueles que são marginalizados da riqueza e
do poder37, aLingirem níveis de vida compaLíveis com a
dignidade humana38

• 

83. A solidariedade é uma opção pela vicia e pela justiça.
Como bem afirmou João Paulo II: "a solidariedade, como ati
tude de fundo, implica, nas decisões econômicas, semir a 
pobreza alheia como própria, fazer carne sua a miséria dos 
marginalizados, e, cm visLa disLo, atuar com rigorosa coerên
cia. Não se Lralà somente da profissão de boas intenções, mas 
da decidida vontade de buscar soluções eficazes no plano Léc
nico da economia, com a clarividência, que dá o amor e a 
criaLividade, que broLa da solidariedade"39

• 

26 

" Cf. Igreja: Comunhão e Missão, 206.

11 Cf. MaJer el Magistra, 16.
19 Discurso de João Paulo li à CEPAL; Santiago 3.4.87. 

( 

84. Todos os indivíduos de uma sociedade são solidaria
mente responsáveis pelo bem de toclos e de cada um, em par
ticular dos mais pobres, "porque todos somos verdadeiramen
te responsáveis por todos'>4°. 

85. Negar a solidariedade é o erro fundamental do libera
lismo, tão vigorosamente denunciado por João Paulo II na
"Laborem Exercens"41

• Em nome de uma liberdade egoísLa, o
liberalismo fomentou imensa iniquidade social, que, o comu
nismo marxista não conseguiu eliminar, mesmo com sacrifício
da liberdade.

86. Importa não perder de visLa a realidade do mundo con
temporâneo, no qual se vão definindo os contornos da grande
comunidade internacional. O bem comum, como já o notara
a Gaudium et Spes, "está assumindo sempre mais uma dimen
são universal, no qual se incluem os direiLos e deveres que
dizem respeito à humanidade inteira"42

• A falLa de consciên
cia deste bem comum universal e a ausência de uma ética de
solidariedade são responsáveis pelos mecanismos perversos de
opressão que pesam sobre o Terceiro e o Quarto mundos, ver
dadeiras "estruturas de pecado"43

, que ameaçam a própria uni
dade do gênero humano44

• Cada ser humano é chamado à res
ponsabilidade solidária de fazer acontecer o bem comum não 
só para a respectiva sociedade, mas para toda a humanidade45

• 

•• Sollici.Judo Rei Socialis, 38; Cf. Redemptor 1/ominis, 16.

41 Cf. 14.

41 Gaudium el Spe.r, 26-74.

° Cf. Sotlicitudo Rei Socialis, 36.

" Cf. Sollicitudo Rei Socialis, 14.

" Cf. Gaudium el Spes, 78; Sollicitudo Rei Socialis, 38. 

27 
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87. A criação de homens livres e solidários46. pelo traba
lho, pela educação, pela organização e pela "nobre luta pela
justiça'047 e por estruturas de solidariedade é condição para a
construção de uma sociedade democrática. Pois a solidarieda
de "ativa e vivida"48 é o princípio ético que deve presidir tan
to a vida familiar, quanto a vida das diversas comunidades e
da sociedade como um todo.

28 

" Cf. Redemptor 1/ominis, 63. 

41 I.Aborem E:urcens, 8; Igreja: Comwiháo e Missão, 161. 

41 Octagesima Adveniuu, 41. 
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Federação dos Erµpregados em Estabelecimentos 
dos Estados do Rio de Janeiro e Espíri � 

. � 

Ba á\.' nc nos

-3-

• coa eles colcw,orar por tod.as,aa
uand.o os superiores interesses . d.a
atonal repr•••ntada;

� 

'J' ) ,welar pela aplicação e cuapri••nto da legislação a, 
-e tal; 

g) pugnar pelo apriaoraaento da legislaçio social;

h) coordenar, em sua regtão /ederattua, caapanhas 4e
âmbtto interestadual e a .execução de planos nact'o�
nats de ação, Cl!-Íª superu:is'ão :seja regularaent• -d.e,. -- . ' - -

legada a. Con/ederaçaq ou·� coordenaçoes nacionais
Bleitas;

, ) part,c,ppr do• congr•••o• de•tCnado• ao ••tudo d• 
probl•nuis relac_tonad.os co11 os tnt•resaes d.o grupo 
/ederattuo; ' : , , ., · 

j ) pro•over, quando so,l te i ta.da, a:, de/esa dos i n teres
ses dos �indicatoR Filiaào�; 

1 t , 1 , 

k ) tncentiu�r o /ortal·ecim.ento' 
cats d.as entidades ftltadas 
prol da sindtcaliaação; 

da� estruturas stndi�
e :proaouer es/orços �• 

• 1 

� ) com•mora� as d.ata.a clutca•, as .que di••• r•sp•tto 
à categoria pro/tas:tonaJ 11 ••�•c:iaJaent• o •.Dta N!, 
e tonal d.o Banca.rio•,; 1 • ·: , 

qi.) proporctonar cursos: de /orwi.ção ·polltico-sjnd.icaÍ 
a d.trigentes de sua� a/t)Jadas; 

n ) 

o )

- ., 
tncreaentar a açao �eaocr�tica; 

·, 1 ' ; :I · colaborar c�• s�a bpae JJJ,rt ,sd i,c tonal par_a a per/ej_ 
ta t ntegraçao entre: �i nd,ü;a toa, Federaçao e Conte-
deração Nacional; 1 ,.: 

p) sempre qua posslvel� utsitar os Sindicatos Filia -
dos e. as· bases sindicais� '..delegacias ou seções. pg_
ra t ncen ti uo de :sua� ca•panflas e parttc tpação ••
seus eapreendhie.nto:,S e prpgra•�ções, na aecUda de
suas disfonibtl_� 1dad�� •a.t�rtat,� e huaanas;

q ) .A ss�ssorfr_ os ,lt� ta.dos nh\ elaboração d.e ,suas publj_ 
caçoes,, f'ªº· so. '1-t�'rialllfnte, :çoao tanabea de qua -
dros tecf!ico-pro/ts�tonat�,: espectalmente no cua -

.. ' , 
prt,ien·to de e.rtgenc!tas burocra ttcas que utab tl t;1.ea 
a ctrculação do· aatertal;. des�e ·que haJa dtspontbl 
lidaàe h�aana e aatertal!por #rte da Federação. -

1 : 

§ dNICO - Os dever•s /ederattvos serão e.rerciàos coa pleno
respetto ao prtnclp�o à�,auto!4eftberação de cad� 
Sindica to Jil i ado. �· as�un to ,de1 �eu t n �eresse pr� 
prto e de;interesse: da respectiua categoria pro/t§_ 
s ional, �· consonânç ia ��� o t:n.t,resse ào grupo 1!,
d era t i vo • · 1 

1 ' 1 . 
I'' 

J 

• i ! 1 j 1 1 : ' 

'! j ! 
' ! ' 

,, 1 .: 1 
:; 1 

' ' 

1 • 1 

19/904 _ Rio de Janeiro - RJ - Telefone:· �40-3747 i.:_; Telex 1021) 37626RJ/ESBR
fndereço: Av. Graça Aranha, . 
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Federação dos Empregados em Estabeleci . .,.�,.

dos Estados do Rio de Janeiro e Es 

-?-

a influtr nas suas dectsões 
rto e d�s ftnarictlrtos;_ 

•) parttctpar dos trabalhos e ações que lhes forea atrtbu{dos pela Federação e seus ftliados, eapenhan do-se pelos seus efettvos encam,nhaMentos. -

Art. 119 - São deveres dos delegados: 

a ) 

b ) 

e )

d ) 

e ) 

' .. comparecer as reuntoes do Conselho de ReprRsentan-tes, desde que convocados·e devtdaa�nte crodenctados por �eu respectt�o Stn�tcafo; 
� desincumbir-se d.os encargos qu, lh es forea atrtbu{

d.os pelo Conselho d.e' Repreaentant11s; 
-

' . ' ' ' 

cumprir estes Eitatutos, acatar• encaatnhar aa d.e 
c i. sões do Oonse'Jho .d.11 Re,JJresen,ta,ntes, ,ua preJu{,rÕ
do dtret:to de recurso; 

: -presttgtar a Federaçao por ·todos os metos ao seu 
a 1 c a nc e r : ' · ' ' · 

apresentar relatórt·o das ·del tb•�açÕBs do ConsBlho 
de Representantes ou àe·suas attutd.aàes na Federa-
çao aos respectivo� Sindicatos. 

CAPÍTULO 

' 1 

1 

·YI

! 
' 1 

1 1 
1 

DAS PENALIDADES 
·1li 1 . 

'. ' 

,1'

Art. 12i - Os dtretores da ·'Fe�eraçã-01
, os 'llle11&bros do Conselho 

Fiscal • da Delegação Fed:erattva, os Stndtcatos f.t 
ltadcs e seus delegados '.s'ão pa·ss{uets d.e penaltd.a': 
des de advertincta, suspensão, elt•tnação ou d.estt 

' ' . -

tutção. 

PARJGRAFO PRIMEIRO� As penalidades serão aplica -
das pelo Conselh.,o d,e Representantes_, podendo ser 
proposta: pela D�'retprta i:tp Fed,�raçao; 

1 \ ' 1 

PAR1GRAFO SEGUNDO-: D.a apftcação d! qualquer ,Pe�a-
1 idade. cabe pedtdo de refonstderaçao para o orgao 
do qual eaanou, no pra.so, de 30 · (trtnta) d tas, co• 
o dtret tÇ> de rer.urs'o à ai,itortà�d.e coapet�nte •• e�
so de nefa t t va d_o p�d._ ido; �e r�çonstderaçao;

PARJGRAFO TERCEIRO� J penalidade de suspensão te
ra O seu pra110 /tzad.o pelo Ór9�0, qu.e a apl tear; 

. ; ' : 
PAR1GRAFO,QUARTO - O rec�rso a ·autortdade çoapete�

te deverá ser interposto dentro de 30 (trinta)dta�
contados· da dafa do tnde/er ,imentp do p�dtdQ de re-i,

• t 1 0 1 

consideração. :· 1 1 ' 

' : i : i . 1 

' . .  i 11 
1 

J 
· 

RJ Telefone·
1

240-3747 ).: Telex (02.11 37625RJ/ESBR
A h 19/904 - Rio·de ane1ro - - · . , 

Endereço: /\v. Graça ran a, , . : '. · , 
, ' 

1 • 1 1 
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.. , 
À advertenc ia s,era apl t cada uma ou. ma t 
de que� natu.re�a da infração não seJa pass vel daspenal idades de suspensão, el irl&tnação e destituição. 

Art. 149 

I 

a ) 

- É passível de suspensão:

O fil iad.o que:

por seus diretores, desacatar ·qualquer Órgão d.a a
dministração fe�er�ttva;

Endereço: 

b ) 

e ) 

d ) 

e )

atrasar-se, injusti/icada111.e11te� por mais d.e três
meses, no paga•ento de sua ;merjsalidade;

atrasar�se, injustiftca�aaente, por mais de trin
ta dias no pagaaent.o das, ·contr-.ibuiçÕes fizad.as ea
dtssld.to� acordqs ou c:onrJ.•nçÕ•• col•ttuas c•l•bra
das;
-

nao eleger, se• 111.otivo Justt/tcado, a sua Delega -
ção ao Conselho de :Representantes; 

não resg�tar, dentr.o de ·30 ·(trinta) dias, a contar
, da data em que d�vertam ser lt4uidados, os debitas

assu.111.tdos Junto ·aos cofres feder,attuos, corrigidos
pelo 111.ai�r inde�ador vigente.

II - O Delegado que:· 

a ) 

b ) 

e )

ct ) 

e ) 

desacatar a adatntstraçã� . .fed11rattua; 
. . , ' ' +' . -assumir atitudes contra�t.as as,deltberaçoes do Con 

sel�o de R•pres�nt�nfes �u ao, interesses da F•de-
raçao; 

1 :1 

não der ·desempenho !aos e�cci.rgos que lhe /ore-. a trt 
bu.ldos polo Consel�o :de /l,epre�·entantes, sal1Jo aot,i 
uo Justificado;:, 

não co11parecer,:· inJu.sttfi·cada,aente, a três reuniões 
consecutivas ou;ctnco alternadas d.o Conselho de Re 

l 
1 1 1 • • ,, 

-

presentantes; 
: 1 

PARJGRAFO PRIMEIRO ·-1Compete qo Conselho de Repre
sentantef acolh,r º:"; não, \a ju�.ti.ficaçãp de ausên -
e ta apreise�tad�)pelio -Delegado�

1 
1 1 • • 1 ' 1 - -

PARiGRAFO SEGUNDO - A pe.n:al ida'de de suspensao nao
serJ ápl tcada p�r Prª"º 1_superto� a do6• aeses. 

0 Delegap.o que· llão ·,esttu.er :no ;·�zerclcto da pro/ts
são por, ltcença para tratar de tnteresses pesso -

1 ' I 'd t d a t s por; l tcença para tra tame�-to de sau e, a n a 

' temporária, · ou ,que não est t uer no ·iº�º d.e dt -que - .. . , t . t d.orei to de' sindicaltz1açao, nao pod,era par ic par 

Conselho•de Repres�ntantes, enquanto ocorrer o ta-
, ' 

pediment�. ., . . ·.· ·, , , , 
PARÁGRAFO °dNJCO - A·s. dtspos'tçqss: da al l,:&ea · . acima, '

. 
não se aplicam aos 'Deleg�do.s qz+e\ estty,re•! aposen� 
tado s. .i 

. · _ RJ - Telefone: 240-3747 :� Telex (02_1) J?626RJ/ESBR
A h 19/904 - Rio de Janeiro

. Graça ran a, ' , 
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dos Estados do Rio de Janeiro e Espírit� 

-9-.

Art. 15i - É passl"el de _destt tutção:

I - O Dtretor, o me•bro do ConselhQ Ftscal ou aeabro 
da Delegação Feàerattua que: 

a ) por aa t s; d11 uaa ue.r, tenha t nc td tdo na prá t tca d.e 
atos que: cteraa aottuo à s.u.sp•n.aio; 

b) prattca r d•sonesttdacl.e adatntstratt"a, d•suto de

e )

d ) 

.. , ' . ,patrtaonto, atos atentatortos a •oral ou. ttuer aa 
conduta deutdamen te ccmp.r9v_ada; 

co111.eter 

cometer 
tes, ao 

graue utol�çio a�� #S�a�utos e a lett 

�rave desacpto ad C�nselho de Representan. 
Çonselhc, Ftsc;al ·ou a Dtretorta. 

II - O Delegado qu.•: 
a ) 

b ) 

e ) 

à ) 

p�r mata, de u•�·""� tenh� tnct4lcl.o na práttca d• a 
tos que ortgtnaraa 4 suspensão; 

-
1 ' ' • : 
1 - • 

, ' p�attcar desuto de patrt•ontoi atos atentatortos a, moral ou ttuer ma conduta. deutdamente co•prouada; 
' - ' ': ' ' cometer grave vtolaçao aos esta�utos e a a let; 

cometer grave desacato ao Conselho de Representan
tes, Dtr�toria ou CDnsel�o Ftscal da Enttdade. 

1 1 • 1 ' • . . . 
Art. lôi - t passlvel de eltmtnação' � /tl!ado que: 

a ) por mats de uma ,uea� tenha tnc(dtdo na práttca d.os ' .. niesmos a tos que ,d.era� ort�e111 � su.spensao; 

b ) perder a tnuestt,d.u.rFI stnc:Ocal ;il 
,· 1' 1 ! 

e) prattcar /alta �e npture6� grave, preJudtcial aos
tnt�resses /ederattvas ou; que -àesrespette a este es
tatuto; ; 1 i · ! '

-

d ) por seu representan_te det�ar de coaparecer, sea J� 
tificattua, a três reuntõ,s consecutiuas ou cinco 
al ternad.as d.o co'nseiho de ·Representantes; 

' 1 1 1 1 ' • l 

PARJGRAFO PRIMEIRO� 10 Strdicato poderá, decorri -
dos 12 (doae) m��es: de s�. elt.inação, plettear a 
read•t ssi ... º çomo ::'ftl 1.ado, 1 dt1sde,, que reab tl t tado pl!_
namente, ia Jul6<:J. 1 ':,º'. Cons��ho d,fl Represent_ante�, pa
•a torta, ea relaçaº!ªº tftaJ das delegaçoes; 

1 : ' 

PARJGRAF0 SEGUNDO -· Se a: el tat:�ação for aottuada 
por debt�o para com'os cofres Jederattuos. o Stndt 
cato pod�rá recuperar su.a · cond,tção de /tl tado após- , ' 

efetuar a ltqut�aça� do 4ebjto· de�tdaaente �orrtgJ:_ 
do pelos,matores tn4exadores e�ono•tcos da epoca , 
e acresctdo de juros de 12'fo ao· ano, sem 'solução de 
con t t nu tdâde no se,/ tempo d(I Jil iação, s.al uo por àl 

-

cisão diuersa d�' niais de ,2/? do, Çonsflho d� Rep_re-i. 
sentantes. 1·: ! : 

,:- 1 i I i 
11 ; ,, · 

,, ! 

' ! ' . ' 1 

G A ha 19/904 - Rio de Janeiro - RJ - Telefone: �40-3747 :.:.. "f!eltx (021) 37625RJ/ESBR
Endereço: Av. raça ran , , , : . . 
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Art. 41 - São condições para 

a ) observâncta das let.s, da� dectsões do Conselho de 
Representantes, .dos prtnc{ptos de aoral e coapreen 
são dos aeueres c{utcos.e destt Estatuto; 

-

b ) gratutdade no e.rerclcto d·os cargos elettvos, ressa1. 
, . -

vada a hipotese de afastamento do trabalho para de
seapenho do cargo federativo; · · 

-

e ) ine.rtstêricia de.e.re;rclcio•dfl cargos eletivos cu•u
lattvamente coa·os de eapre�os• �••u.nerados pela Fe 
dBração., 

· ' -

1 ' 

Art. 51 - Quando, para o e.rerclcto· do •andato, os Delegados 
F1Jà<'1·� ti vos, o� J)i r11 tore, ou. o, •e•b ro.s d.o Conse-
1 ho Fiscal, ttvere1i que se a/as,tar do emprego se•
1·omunera�ão a cargo, do e•pregad.or, ser-lhes-Ó. ar
b i'trada pelo Conselho de Re,°presentan tes o reeabol-

' -so equtv�lente a remunera�ao a�nsal percebida pelo 
afastado em seu respectt�p e•P.rego, enquanto perd� 
rar tal a/asta•ento. · · 

, 1 1 

PARÍGRAFO PRIMEIRO - Se 88 tratar de ausência euen 
- , -

tual e dt1 curta du.raçao, sera .ressare tdo pela per-
da àa remu.neraçio cprrespondente· ao dia ou. dias de
sorvi.ço. : : ·: ' 

PARÍGRAFO SEGUNDO _: O Co�selho: ,de R_epresentan�es ,:p
dera arbitrar uma verba, na Prevtsao Orçamentaria, 
a titulo de aJu.d(J /�nanc,tra d.,, rfipresttntação para 
º! membros da D�retp�!ª• Conselho Fiscal ou Deleg� 
çao Federativa Juntç, a CO(ITEC,,.be• co•o seus suplen 
tes que esttverem 8'1 'dtspç,nibiJidade, prestando SB'" 
viço na sede da ;Federaçã�. 

-

,1: . 

C A P J T U L O IY
. 

; '

. ' 
1, 1 

• 1. 

' . : '

DOS SINDICATOS FILIADOS , ' 
1 

1 
i 

i . " 1 1 1 
1 :-1 ' : ,, 

Art. 69 - A todo S�ndtcatQ�leqalmer_ife constituldo, tntegrán-
te da _categoria ·pro.(i ssi�nal representad'!_ pela Fe
deraçao, · e desd11 qu, sa tis/e i tas as e.rigenc tas e o 
bservados os requisitos d11stes!'.Esta tu tos, assiste 

-

o direi tq de ser. ad� t tido · co•o: '/il i ado.

PARÍGRAFO PRIMEIRO� O pBd.ido dB'/tliação deve ser
- ' , 

/etto a Dtretorta da Federaçao,. que deltberara •aà 
re/erend.�m• do Cons�lho de Reprefe�tantes; 
PARÍGRAFO,SEGUNDO -·Da decisão que negar Jtltação, 

, 
cabe recurso ao Çonselho,de'Repr,sentantes; 

• ., • 1 • ' 
1 

PAR1 GRAFO TERCEIRO .;. o pedido fte: /il t �çã.o d.,BUfJ s11r'' 
tnstruldo coa os se�uint�s àoc��f�tos: ; 

1 .. 1 ·, . . ' ' 
. ' : ' • : ' li 1 ' . ' 
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a) - cÓp.ia au tê.n t t ca da a ta· da asse,,b""°'
que au.tort6ou a /tl tação e elegeu.,/os delega -
dos, tnclustue· suplentes, jJ..ira o Conselho d.e 
R•presentantes; 

, - ..
b) - copia da ata de cria�ao ou trans/oraaçao ••

sindicato, deutdaunte registrado; 
e) - exemplares dos editais de· conuocação da asse• 

bltfta da allneo. •a•; 
· -

d) - er�mplar au.tenttcadp.dps �statutos stndtcats;
e) - rel�ção do� •e•bros- da

i 
Diretoria, Conselho f}!

cal.e Delegados Repr11sentantes, e suas respec
t iu�s qual�/tcaçõesttnclu�tue de seus suplentss. 

• 1 • 

Art. ?I 
I 

- Dtsttnguea-ae os Stnd.tcatos /ilia.dos:
- Fundadores - oa·que, partjctpara.• d.a as•••bJita d•

fundação . da F•deraçâo, r,alt6a�a· e• 16.03.1968; 
II 

. 
, , 

- E/ett1Jos - os adatt,tdos apos a .referida asseableta 
de /undaç ão. 

· · 

CAPÍT UL O Y 

DIREITOS E DEVEBES DOS SINDICATOS FILIADOS E DE SEUS .DELEGAJ)(lS 

1 

Art. 81 - são dtrettos d.os St�dtcat�s /tl·tados:

a ) 

b ) 

e )

d ) 

e) 

I J 

g ) 

h ) 

part te tpar, por seus delega.dos.,, das reuniões do Con 
selho de Representantes; 
submeter ao estu�o, deltberaç4o d.a Federação, as
suntos d� seu t�ter��se QU �a colettutdad, que re-
presenta•; ,; ; ' . 1 ,: • 

- ' . , 
requerer a conuocaçao ertraordtnarta do Conselho 
de Repre�entantes con/ora, disposto n�&te Estatuto; 

; ' 1 

concorrer, por s�us;deleg�dos ou por assoctados,às 
eletções da Dtretor�a, ào·conselho FtscaJ e da De
legação Federativa Junto:à CON'l'EC e aos cargos d.e 
representação pr9/t fs:t onq�; ·

1 ,., • 1 
• 1 1, -sol:c�tar.1 e�cl��rct,e�to, a ad�tntstraçao da Fe�e-

raçao, . , "' . 1 , , · 
! · l : '. 1 ,. • 

participar das convenções,' encontros e congressos 
pro•outdos pela FederaçãQ, obs�ruados os respectt-
vo s re g t me n tos; 

· · · ' ' 
i 

parttctpar de todaslatiu«dades._culturats, soctats, 
recreattuas, po�JttGas B_ /tnan�e�ras proaoutdas P!!. 
la Federação. ; :· 

·., '. 
1 

goxar dos ,servtços proporctona�os pela Federação. 

Art. 91 - são dtrettos dos delegados:, 
. : 

l 
• 

1 ' 
a ) desde que credencta�os, partictj:,'fr da$ r11un'.tões do 1 

. 
. i 1 . 

.,: 1 
; . 

Endereço: Av. Graça Aranha, 19/904 - Rio de Janeiro - RJ - T�lefone: 240·3?47 !- l'elex (021) 3�625�J/ESBR
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b ) 

c )

-6-

Conselho de Representantes; uoto.r e ;;,:r uo �ãâ'o;con 
' -

-

correr as eleiçoes �a Diretoria e do Cpnselho Fis-
cal /ed.erattuo B às· eletções pa'ra a Délel}ação Fed.B 

' ' -
-

ratiua Junto a CONTEC, o� as eletçoes paro. cargos 
de repreJBntação pro/tsst�nal; 

, - -

submeter ao estudo dos orgaos da administraçao /e-
deratiua, os assuntos de interesse do' seu Stndtca-., -

to ou da. proprta Feà.Braç'!-o;. 
- : . ' - , 

requerer ·a conuqcaçao de re�niao ertraordino.rio. do 
Conselho dB Representante� con/orae disposto nBBtB 
Estatuto. 

' 

Art. 10• - são d•v•r•• doa Stndtcato• /tltad.oa: 

a) comparBcer às r•untões d.o ConsBlho de Representan
tes e outras conuocadas pela Ftideração, na /oraa à>
disposto· neste Esto.:tuto; · ·.;

b )  cumprir o Estatuto, acatar as deliberações d.a Dt
retoria e do Conselho de Representantes, sem preJu 
{ao do direito de defesa e do princlpio de auto-i"i 
liberação em assuntp de sua ezclusiua competincta; 

1 

c ) pagar a ti o d. ia 15 ( qu. i n.re) do· 1•is segut nt• o.o u•n 
ciaento a mensalidade /eà,rattua� a que se re/ere
a letra •a• do art.'1151 �este.Estatuto_ co• os de 
vtdos dua,.,nstrottJJos;. · : 

-
1 1 ' • • 

à ) recolher aos co/res do. FedBraç,ão, no praRo 11árt•o 
, -de 10 dtQ.S o.pos O rrcebh&fnto,,10.8 contrtbuiçoes /t

:radas e• Dtss{dtoA,, Acordos. ou· ConuBnçÕes Colett : 
vas Cfll e bradas qo• c;,s' deutdos 'd.e11ons tra t t uos; 

1 1 
' - 1 t ' 

e) pagar a Federaçao n� cas�.de atraso no recolhtun-
to do '!_i�posto ,nas letra�: •e• e •à• deste ar!tgo,
correço.o �onetarto. pelo •ator tndezador econoatco 
da tÍpoca e Juros., de; l,efu (jlO.· ano.i 

' 

/) prostigtar a Federa�ão por todos os 11etos ao BBU 
alcance, · tnclusipe levand.9 às bases as mensagens 
contidas!em seu�

1
11U1teriat� de coauntco.yão; 

1 ' ' : ' ! '! 

9) nãõ tomo.ri tsolad�me�te deliber�ções ea assunto de
interesse coletivo �o 9r��o /e4erattuo;

h) atender aos pedtdos 1 de tn/ormarÕes /eitos pelo. Fe
deração 4obre assuntos d, interesse /e�erattuo;

i :• • 

t ) aanter pQl{ttca ds atuação conJunta concentânea e 
coerente coa as dem�ts entidad�s.co-traãs; 

1 • 1 I 

j) prestar �juda pollttca, soctal o� econômica às su
as co-iraãs, em caso de n�cesstd�de;

' 
, 

' 
.. ' 1 1 ' ' 

1 

k ) fomentar poli ttca e�onomtca i para! tor�ar :su� enttda: 
-· 

de independente /tnancetrament11;I i , 
1 1 , ,  1 1 l • 

: l ) fomentar ação pollttca dent7:o qp$ par�tdos,:de /or11D., 
. 

. . ' 1 • 1 .,:J . ; : i ' 1 . 1 
Endereço: Av. Graça Aranha, 19/904 - Rio de Janeiro - RJ -T•lefone:240-3747 ;' ·e1tx (0211 37625RJ/ESBR ·





2. 

Artigo 7Q - As pessoas jurldicas, para se associarem à AGEN, deverão comprovar 

com documentos anexados ao pedido de filiação, que possuem personalidade jurídica 
própria. 
Artigo 8Q - As pessoas físicas e jurídicas interessadas na filiação à AGEN deverão 

enviar carta à diretoria da AGEN, manifestando e justificando seu pedido, anexando 

seus estatutos registrados em cartório e também duas cartas de �sócios individuais 

ou institucionais da AGEN, avalisando a candidatura. 

& Único - O pedido será examinado, em primeira instância, pela diretoria, cabendo 

a decisão final sobre a aceitação ou a rejeição à assembléia geral, embora a dire

toria possa admitir a filiação em caráter provisório. 

Artigo 9Q - Os sócios institucionais da AGEN participarão das assembléias da AGEN 
através de seus representantes legais ou por meio de procuradores devidamente cre

denciados em cartório. 

& único - Os sócios individuais ausentes das assembléias eletivas não poderão ser 

eleitos para os Órgãos diretivos da sociedade. 

Artigo lOQ - Todos os sócios da AGEN deverão contribuir com uma quota anual em di

nheiro, cujo montante será definido pela assembléia geral e que deve ser recolhida 

à tesouraria da agência até o Último dia Útil de março de cada ano. 
& Único - Estas quotas deverão ser depositadas em caderneta de poupança e consti
tuirão um fundo especial de contingência e reserva, não devendo ser utilizado para 
as despesas correntes da sociedade. 

Artigo 11 - São direitos dos associados: 

!.Votarem e serem votados para os cargos eletivos; 
2.Participarem de todas as atividades da AGEN;
3.Recorrerem das penalidades que lhes forem eventualmente impostas;
4.Manterem-se regularmente informados sobre a vida da sociedade, em todos os aspec
tos.
Artigo 12 - Os sócios pessoas jurídicas têm direito a dois votos nas assembléias

gerais, desde que estejam presentes, nessas reuniões, com dois representantes cre

denciados junto à presidência dos trabalhos, antes de seu inicio.

Artigo 13 - Fica excluída a possibilidade de eleição para cargos diretivos da AGEN

de representantes de pessoas jurldicas ou de procuradores.

Artigo 14 - São deveres dos associados:

!.Cumprirem as normas estatutárias;

2.Pagarem a quota anual de manutenção da AGEN;

3.Concorrerem, com seu testemunho pessoal e institucional, para o prestigio e o for

talecimento da AGEN;

4.Divulgarem os trabalhos da agência.

Artigo 15 - Serão automaticamente excluídos dos quadros da AGEN os sócios individu

ais ou institucionais que: a) faltarem à assembléia geral para a qual foram regular-
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mente convocados, sem apresentarem justificativa por escrito à diretoria, pelo 

menos 15 (quinze) dias antes ou 15 (quinze) depois da mesma assembléia; b) dei 

xarem de pagar a quota anual de manutenção da agência, conforme o Art.lOQ des

tes estatutos. 

& Único - Os sócios que desejarem deixar os quadros sociais da AGEN deverão en

caminhar à diretoria pedido por escrito, nesse sentido. 

CAPITULO IV 
Do patrimônio, do exercicio social e da administração financeira 

Artigo 16 - O patrimônio da AGEN é constituido pelos bens móveis e imóveis de 

sua propriedade, pelas contribuições dos associados, por valores e doações de 

qualquer espécie. 

Artigo 17 - No caso de dissolução da AGEN, seu patrimônio será destinado a uma 

outra ONG de fins não lucrativos e com objetivos semelhantes, por deliberação 

de assembléia geral extraordinária, com maioria de 2/3 (dois tercos) dos votos 

dos associados presentes. 

Artigo 18 - O exercício financeiro da AGEN coincide com o ano civil. 

Artigo 19 - A administração financeira obedecerá ao orçamento anual. 

Artigo 20 - O resultado da arrecadação de quaisquer receitas, ordinárias ou ex

traordinárias, deverá ser integralmente aplicado na manutenção, desenvolvimento 

e consecução dos objetivos da AGEN. 

Artigo 20 - Os ocupantes de cargos eletivos na AGEN exercerão suas atividades 

sem receberem qualquer tipo de remuneração da sociedade, conforme determina o 

Decreto nQ 85.450, de 4 de dezembro de 1980, sobre os requisitos essenciais para 

a isenção do Imposto sobre a Renda. 

Artigo 21 - O balanço e a prestação anual de contas da sociedade serão elaborados 

regularmente,para serem enviados a todos os sócios, no máximo até o Último dia 

Útil do mês de março do ano subsequente ao do exercicio financeiro. 

CAPÍTULO V 

Dos Órgãos diretivos da AGEN 

Artigo 22 - são Órgãos diretivos da AGEN: 

1.A assembléia geral dos sócios;

2.A diretoria e o

3.Conselho Fiscal

Artigo 23 - A assembléia geral é constituida pela reunião, regularmente convocada,

de todos os associados em dia com suas obrigações estatutárias (Cf.Art.14 destes

estatutos).
& lQ - A assembléia geral reunir-se-á ordinariamente na primeira quinzena de de-
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A pedido de Dom Adriano solicito que seja preenchida e devolvida com a 

máxima urgência esta ficha para ser apresentada no Conselho Presbiteral do 

dia 9 de julho. 

Pe. Bruno. 

COMISSAO DIOCESANA DE : . ?. w:;;/: . . JJJ: � C?� D.-.......................... .

Coordenador : .. � .. -.,�.�
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Endereço : . � ..• E?.0,)0')�� ., . :1.ô-.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

telefone: ............ , ........... , . . . . . . . .-> 
Paróquia .. JJ: �.-. �.�O.... Comunidade. _.J.,.), .�.,. M. -� 

Assistente: .. 1Ç�.-:. Q.Q��-, -�.: .......... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
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• DIOCESE DE NOVA IGUAÇlJ

CURSO DE FORMAÇÃO SOCIAL

l 996 - 1 997 - 1998

- - ···-- ------....:..__ _ 

FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS CRISTÃS 
NA 

DIOCESE DE NOVA IGUAÇU 

1. O PROJETO DE FORMAÇÃO SOCIAL [PFS]

1.1. A ELABORAÇÃO 

Apresentação do Projeto e do Curso, 
elaborada a partir do Projeto, 

incorporando as modificações surgidas 
na reflexão de montagem do Curso. 

Nova Iguaçu, Maio de 1996. 

Desde 1980, a Diocese de Nova Iguaçu elaborou e realizou três "Projetões", que cobriram suas

atividades respectivamente de 1980 a 83 de 1984 a 88 e ae 1989 em diante A partir desta experiência, 
ela sente a necessidade de ampliar o numero de cristãos conscientes qJe atuem nas comunidades, de 
1ntens1f1car a qualidade do espírito pastoral dos que Já atuam e ae acompanhar com eficácia e clareza 
os que. em meio às atividades, necessitam apoio e por vezes aprofundamento das questões surgidas no 
trabalho Em 1995. tendo em vista o aprove,tamento humano e pastoral das possibilidades abertas com 
estes projeiões, to, elaborado um ·'Projeto de F1rrnação social [PFS] que vem responder a esta

necessidade, em cont1nu1dade natural e coerente com toda a atuação da Diocese. 
O PFS visa criar uma estratégia que venh;:i difundir. a partir da fé, uma consc1ênc1a social em 

níveis diferentes para alcançar a massa Esta estratégia se base•a numa ampla reflexão sobre a 
realidade, sobre a Fé. sobre a história. sobre a doutr1nó social aa 1greJa e sobre as ciências sociais. 
Toda ação precisa de metooo1og1a. de aval1açãc e de organização que dependem de instrumentos 
culturais e técnicos que a Diocese pretende garantir aos leigos através deste projeto. 

1.2. JUSTIFICATIVA: continuidade da atuação da diocese no contexto da Baixada Fluminense 
O Projeto d1rig1do à ·\·1h1 i,l·t ,1, apresentóvéi como Just1f1cat1va uma visão realista do contexto 

social oa Ba1xaoa flum nense « Pooemos a1zer q_iE:- nosso povo ·1 1 ve u(Tla rea11dade de marginalização 
crescente de empobrecimento, de desvalorização aa qualidade de vida e de destruição 
dos valores humanos ficanao-lhe como ·· áoua de sal ,ação" corrupção, marginalidade, 
sonhos. mist1c1smo e fuga para as seitas Como luz nas trevas, continua brilhando sua 
criat1v1dade, seu espimo de luta e vontade de sobreviver. seu espírito de partilha nas 
coisas cot1d1anas. sua esperança oe aias melhores » 

Frente a esta realidade a Diocese de Nc 1a Iguaçu sempre procurou desenvolver em sua 
pastoral "um compromisso l1benaoor enraizado - a teologia bío11ca nos aocumernos da Igreja e na 
reflexão dos teólogos Mas na prática ela ainaa r•âo consegu,u 0ef1n1r uma "estratégia" libertadora. 
Falta-lhe uma análise mais profunda do contexto social 

Os "Projetões" abriram. entretanto o caminho de uma estratégia que o PFS deseja aprofundar. 
O 1 º Sínodo Diocesano [1985-89], a que o texto do projeto recorre em suas análises e propostas, afirma 
que as Comunidades Ecles1a1s de Base que formar a Diocese de Nova Iguaçu «para serem fator de 

mudança social e contr1ouírem para ,., construção do Reino ae Deus, não podem cair na 
armac,!ha de fo rmar guetos super-::-:-,...,s::,ernes Arires prec:sam difundir, a partir da fé, 
_;ma corsc,ênc;a soc1a, err ·'ive1s ".l:'erentes para aicançar a massa Esta consciência, 
qualquer que seJa o grau aeve ter sua raiz na Fé exp11c1tamente v1v1da em Comunidade." 

1.3. UM CARÁTER NOVO 

A realidade da Baixada, a caminhada 02 Diocese e a conscrénc1a da necessidade de uma 
estratégia mais articulada constituem pois o cor.,e1to err, que nascGv o PFS Os 'Projetões· tinham

sido elaooraoos e aam1nistraoos :meiamente ::;e1c B•spo O1ocesarCJ V•saram principalmente a 
construção oe Centros C:::m_.1:,:ar,os A '<e-:-ess1cace :::e sec. apra·,e,tarr:er.to pedagógico e a mudança 
de Bispo ceram ac PF S ..,m -:-arater no·,c O Proieto 101 s,aooracc :Je:a Cooroenação _oe Pastoral, as 
Pastorais Soc,a1s e a Cáritas Diocesana com '1na1,oace es!r'la,.....,e,...,!e Paswral-peda�óg1ca, e será

administrado por uma Comissão tirada ao Corpo da Diocese 
Na execução ·dos levantamentos orev,st'JS e na execuç:B0 oas at1vioades pedagógicas, a 

COMISSÃO recorrerá aos· serviços técnicos ae ent1oaaes que 1a prestararT serviços oeste tipo, e portanto 
são conhecidas da Diocese e dos financiadores. i::::r.o tamoém são oe confiável capacidade específica: 
CEDAC, !SER PACS. CERIS. !BASE e outras. 
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1.4. OS OBJETIVOS DO PFS 
2 

1.4.1. Direitos de Cidadania 

. O recrudescimento e a instituc1onal1zação ela v1olênc1a e da corrupção ocorridos especialmente
nos ult1mos quatro anos, co11d1c1onados pelo rn·1pobrec1mento resL.ltante do modelo econômico
excludente em vigor no país colocam no centro OG atenção educativo popular a exigência dos Direitos
de Cidadania desae a fome pura e s1mp1es até for nas organizadas de res1stênc1a à exclusão, de fazer
se valer e reconhecer corno membro da comunidade 

1.4.2. Consciência dos Direitos do Povo 
Para responder ao desafio da cidadania, o PFS visa estimular nos agentes sociais a consciência 

dos Direitos do povo e reforçar part1c1pação efetiva na transformação social à luz dos Direitos 
FL111damenta1s da pessoa humana e aa Fé Isto pode acontecer através de atividades conscientes que 
transformem a real1daae local. e seiam acompanhadas pedagogicamente, de maneira a criar 
experiências de exercício da c1dada111a e respeito à pessoa na comunidade. 

1.4.3. A estratégia 
Dentro deste contexto, o PFS visa implementar e aperfeiçoar a estratégia da Diocese, que já tem 

diretivas definidas na prática de duas décadas e meia 
a) sensibilizar os cristãos para que seiam fermento na massa e descubram seu compromisso e seu jeito

de aJudar na construção de uma sociedaae mais Justa 
b) formar leigos para que possam ter COll(i1ção de p8rt1c1par ativamente e liderar, de forma coerente com

os princípios cristãos. as at1v1dades sóc10-polít1cas nas quais atuam ou venham a atuar. 
c) aprimorar a formação dos leigos que Já estão militando para que seiam capazes de perceber as

urgências populares do momento e form dar a partir do quot1d1ano, respostas coerentes e 
eficazes. 

d) criar condições de troca de experiências, avaliação, aprofundamento permanente e acompanhamento
dos militantes e dirigentes 

e) estabelecer bases sólidas para uma estr tura estável de formação e acompanhamento de
militantes e lideranças 

1.4.4. Para a continuidade 
É preciso, portanto. sensibilizar e motivar as Comunidades, preparar pessoas com capacidade 

de se engajar ativamente nas estruturas sociais e políticas e oferecer a estas pessoas condições para 
avaliar confrontar e aprofundar suas exper1ênc1as Para dar continuidade e solidez aos Objetivos e às 
respostas, sera necessário a longo prazo criar ._,,na ESCOLA de formação 1nic1al, aprofundada e 
permanente de lideranças cristãs. 

1.4.5. Aperfeiçoamento e apoio 
Dentro dos limites impostos pelas características do financiamento, o PFS tem como objetivos 

específicos· 
a) Aperfeiçoar cristãos que 1a m1l1tam nos Movimentos Populares, nos partidos políticos, nos

sindicatos e nos serviços soc1a1s da lgre1a (CPT. PO Creches. Pastoral do Menor e outras atividades) 
para urna atuação mais 111c1s1va e capaz de responder aos desafios novos 

b) Propiciar aos rn1l1tantes oportunidades de perseverar no enga1amento, 'çilimentar sua fé,
confrontar s as experiências. aprofundar os conhecimentos necessários para enfrentar as situações 
novas. 

2. O CURSO DE FORMAÇÃO SOCIAL

2.1. PORQUE UM CURSO. 

A experiência dos "Projetões" oa Diocese de Nova Iguaçu mostra que a formação de agentes 
soc1a1s e seu acompanhamento nas at,v1dades de mil1tãnc1a ultrapassa muno as possibilidades de um 
curso Entretanto a organ1zaçãc oe c�rsos torna possi·,el formar equ,oes Olversas estabelecer metas e 
avaliar sua realização assir.,., como cria' ,111a base estave1 e oef1n1oa para as outras 1niciat1vas que se 
vão tornando necessárias 

2.2. SELEÇÃO DE PARTICIPANTES. 

O PFS está se concretizando através da rea11zação ae um Curso de Formação Social, dirigido a 
pessoas com expenenc1a ae m1l1tãnc1a r:o piano soc: 1 e1 aertro oa Carr,,rneoa da Diocese Os Cursistas
se comorome:eíàc a oa�;c;paí cor cc.s ar.os das a· . ,:Jacas :Jo C� ísc :;�e se cesenvolverão em um fim
de semana por r, és a pan,r co seg•Jnoc semestre -:;,:; are ce '1 996 . 

o convite a se1eçãc e a 1nscriçãc aos Cursistas foram efetL1ados nas Regiões Pastorais,

agrupadas em três setores segunoo os critérios ae prox1rn1aaoe çonve111énc1a. facilidade de_ a_cesso a

um Centro comum O Curso será oferec1ao a dois panic1pantes ae caoa Comunidade, em media de 60
participantes por Centro. 
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A escolha dos participantes foi feita através do envolvimento das Comunidades Em cada "turma" 

há pessoas de preparação e capacidade bastante d1vers1f1cada o que •ll(á a e'lvolver
. 
as Comunidades 

no acompanhamento dos part1c1pantes de cada curso 
Este envolvimento na escolha como no acompanhamento. colocará os Coordenadores de Curso 

em contacto com as lideranças das Comunidades
. 

Estas terão assim a oportunidade de dialogar com os 
Agentes do curso - professores, assessores, coordenadores partIcIpantes - a respeito de suas 
ansiedades, interrogações e experiências 

2.3. METODOLOGIA. 

Metodologia Participativa. 
A formação de agentes socIa1s não pode ser apenas teónca. mas deve 1nclu1r atuação concreta e 

localizada. Os cursos deverão seguir uma metodologia partIc1patIva que inclua as três etapas de "Ver, 
Julgar. Agir''. A linguagem deve ser acessível e contar com o apoio dos subsídios técnicos necessános 
As

_ 
atividades Didáticas deverão pnv1leg1ar d1nàm1cas que envolvam o Grupo e estimulem a participação, 

seJa no Curso, seJa, a partir do Curso. na Comunidade e na Cidade 
Aspectos populares 
Os cursos de formação devem atingir lideranças de todas as Comunidades A Construção de 

uma sociedade mais Justa precisa de lideranças cristãs engaJadas em muitos setores. A conjuntura' atual 
da sociedade e a situação do povo nos leva no entanto a pnv1leg1ar alguns aspectos. 

• Saúde: Vida - atendimento e prevençao 
- Educaçflo.· Escola MCS drogas famrtra
- Política. Partidos. Segurança Trabalho
- Movimentos Populares Direitos Humanos 

Parece importante também pnvIleg1ar a FORMAçAo DE LIDERES 

comunttános que tenham capacidade para animar os 
serviços socIaIs da Igre1a e onentar a ação das próprias 

comunidades er, seu compromisso diante da sociedade. 

Avaliação e divulgação de experiências. 
Periodicamente será feita avaliação do conteúdo dos cursos e das possibilidades de cada 

participante apnmorar sua formação em vista de enga1amentos específicos Para que o proJeto atinja o 
maior número possível de pessoas será necessário criar meios de divulgação das experiências e dos 
resultados. 

Dado que o Ob1et1vo do pro1eto é o aperfeiçoamento de agentes socIaIs Já em atividade, e não 
uma formação teórica ou acadêmica a ava11ação de cada curso tera como ob1et1vo criar entre os 
participantes as relações necessánas à cont1nu1dade da r-:ormação 1nic1al ou s1stemàt1ca. Estas novas 
relações supõem intervenções na realidade local e modificações especificas 

Os Coordenadores de curso deverao propor aos par ,cIpantes a realização de ··exercícios" a 
serem feitos entre as vánas etapas com o ob1et1vo de garantir a unidade e cont1nu1dade do curso, assim 
como sua articulação com as com n1dades levantamentos comunI imos. pequenas atividades de 
formação, acompanhamento e avaliação de at1v1dades de m1l1tãnc1a e outros A realização destes 
exercícios constituirá ponto especifico de avaliação do curso 

2.4. Articulação, unidade e continuidade.

Mais de 190 pessoas Já se inscreveram, a partir de convites feitos pela Comissão e através de 
escolha realizada nas várias Paróquias e Comunidades Os Cursistas estão InscrIws em três "Centros" 
diferentes, nos quais se realizarão contemporaneamente as at1v1dades do Curso Os Centros são. A 
Catedral, o Centro de Formação, o "Nosso Lar" Em cada Centro raverá um Coordenador do Curso 
Assim, cada módulo do Curso deverá ser oferecido :meci1ata ente a :::ada um dos Centros Duas vezes 
por semestre haverá sem,nános con;untos em que os Cursistas dos três Centros se conhecerão para 
fazer 1ntercãmb10 de expenénc1as Tais semInar1os se rea11zarão no Centro de Formaçtio 

A realização de Seminários e Pa1né1s oferecerá um primeiro modelo de acompanhamento, e 
criará o espaço para a proposta de maneiras 1naIs concretas O temário de cada Sem1nárto e Painel será 
indicado pelas avaliações e levantamentos realizados ao longo dos cursos Terão como diretriz 
indicativa os módulos e as áreas de interesses dos programas 

Os cursos se realizarão tenac em vista a poss1btl1dade ae se fo,r'lar uma Escola de Lideranças, 
que deverá oferecer às Pastorais e Organizações populares espaço e ·,strumentos adequados para a 
sua at1v1dade de formação. sem preiuizo de sua legitima autonomia e espec1f1c1dade 

' 3. OS PROGRAMAS DO CURSO 

3.1. PROPOSTA DE PROGRAMAS 

Os Programas deverão ser m1nuc1osamente d1scut1dos pela equipe de Coordenação e pelos 
Agentes que se encarregarão de realizá-los Estes são chamados ora de Palestrtstas, ora de 
Convidados. ora de alguma outra designação que exprima o espírito prático e oooular do Projeto. Por 
isto os programas têm no estágio da elaboração de Pro1eto a concret1c1dade que vem da experiência 
consolidada. mas deverão ter a maIeab1lIdade e abertura ex1gIoas oelas transformações sociais, 
principalmente as que resultarem dos próprios esforços de formação da Diocese 

Os Programas elaoorados pela Comissão Coordenaaora ao Curso :érr como ob1et1vo oferecer 
aos Palestnstas convidados uma visão concreta e detalhada das conceoçõE:s f. .. Hidamentais do ProJeto 
Eles se destinam, neste nível. à abertura do debatE: dentro da r1enta,1dade P�dagógica que 
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a 1mentamos. Em diálogo com os Palestr1stas poderão ser confirmados como Programa do Curso, ou re
elaborados, para melhor definição de métodos, objet:vos e conteúdos

Dentro dos ob1et1vos gerais e específicos do Proieto. os Programas visam estimular e aprimorar
nos Cursistas a capacidade de 

a) terem atuação nas suas bases, ocasionando pequenas mudanças de atitudes pessoais e
coletivas que tornem concreto o exercício de direitos e da d1gn1dade humana, 

b) assumirem responsab1l1dades de liderança na Comunidade e na Sociedade Civil, tais como
direção de organizações populares e candidatura para cargos políticos 

e) rnult1pl1carern na base os cursos de quE' tiverem part1cIpado ou propor e concretizar a
realização de outras InIcwt1vas de formação 

3.2. AVALIAÇÃO DOS CONTEÚDOS OE CURSO. 

A avaliação de conteúdos será concentrada nos seguintes itens 
a) Capacidade de analisar os acontecimentos e a conjuntura, em base a conhecimentos específicos de

conteúdo e metodologia. 
b) Aprendizagem de novos comportamentos e metodos de liderança comunitária. Capacidade de

analisar criticamente a própria at1v1dade de l1aerança 
c) Conhecimento especifico da estrutura sIndIcal, política e social assim como do grau de participação

dos membros da própria comunidade 
d) Capacidade de multiplicar "nas bases" os cursos frequentados, assim corno de propor e concretizar a

realização de outras iniciativas de formação 
e) Questões específicas da avaliação de cada curso, de acôrdo com o programa executado.

3.3. EMENTA DOS PROGRAMAS.

O curso se distribuirá por módulos. abrangendo cada módulo 60 horas de atividades formativas. 
No primeiro ano serão m1n1stradas 30 horas e no segundo mais 30 Segundo o calendário Já elaborado a 
turma de cada Centro terá regularmente um encontro por mês. durante o segundo semestre de 1996, o 
ano de 1997 e o primeiro semestre de 1998, mais dois seminários con1untos por semestre. O 
desenvolvimento dos módulos se deverá orientar pelos quatro 'aspectos" acenados acima: Saúde, 
Educação Política Organização Popular Eles constituem na experiência da Diocese, as peocupações 
básicas 1med1atas da População na Baixada Os Móc1ulos pr·ev1stos são 

a) Sociologia: Temas que aprofundem o conhecimento teórico e prático da Sociedade, a
maneira de "VER" a realidade 1med1ata organização de grupos conhecimento da Estrutura da 
Sociedade e capacidade de analisar seus momentos con1unturaIs planeiamento de atividades sociais. 
Ideologia. Questões Jurid1cas pequenos 1·equerimentos regimentos internos e estatutos de organizações 
populares gerenciamento e acompanhamento de un1daoes alternativas de produção: artesanato, 
oficinas de serviço. mutirões, etc 

b) Política Temas ao redor da organização socIaI e do exercício do poder, visto a partir da
Sociedade, e não do Estado como aparato de Poder usurpado pelas elites Aprofundamento do ver, 
alargado a toda a realidade macro-social Visão Latino-americana. nistória e papel das organizações 
populares legislação, especialmente ern nivel mun1c1pal metodologia do trabalho popular, negociação 
com os poderes e panic1pação popular na Administração Conselhos populares de saúde, habitação

l 

transporte. saneamento e infra-estrutura urbana H 1sioria a partir do povo ética nas retações de poder. 

e) Anrropologia Temas que aprofundem o connecImento oas potencialidades da pessoa

humana e a sensIb1lIdade por seus problemas Exercício de ·JULGAR Ético e Moral. Segurança social
l 

ldentioade. questões de alimentação. saúde habitação e transpone H1stór1a do trabalho humano e sua 
evolução Ética nas relações entre as pessoas d1nâm1cas ds grupo. enfrentamento de conflitos 
pessoais. 

d) Pastoral Temas ao redor das reIações entre Sociedade e Fé Explicitação e 
aprofunoamento das propostas de urn AGIR em coerência com as análises e o Juízo ético. Dinâmicas de 
grupo. Fé e Política no mundo atual como no ambiente bib,1co O papel social das várias Pastorais e as 
relações entre elas, dentro de uma concepção de conJunto EcIes1olog1a 

3.4. Visão integrada. 
Os módulos são específicos. mas não estanques Será passivei a discussão de um mesmo tema

dentro de dois ou mais mód�dos soo .,ár,os ãsoect0s jado que VER" "JULGAR" e "AGIR" se 
Irnerpenetrarr Ass1rr :ar'7oérr> :is se:c·es noIca:r -:;-.:2:�o aspecios cLe pareceram priomários quando 
se elaoorou o ProJeto e se p,ane)Ou :, Curso corno L:m :ooo Sern1nár1os e Painéis de aprofundamento 
terão o papel de complementar os móauIos fazer a ·,gação entre os ·1ar,os aspectos, e ensaiar maneiras 
de concretizar o Nível de Acompanhamer.to oas lioeranças 

Além aa continu;dade entre um Encontro e outro e atraves oo 1niércâmbI0 entre os três grupos, 
há que garantir que os conteúoos apreno1dos e métooos experimemaoos no início não caiam no 
esquecimento no decorrer do curso 

, _ 
A esta preocupação se acrescenta o esi'Jr:;:c ae manter o nI'1eI oe partIcIpaçao d_urante dois

anos, que será um IncIcaoor para avaIIaI se o curso respor:ce ou não aos interesses e questoes do povo 
da Baixada Fluminense 



DIOCESE DE NOVA IGUAÇU 
CURSO DE FORMAÇ.l.O SOCIAL 

1996 - 1997 - 1998 

OBJETIVOS: 

PRIMEfRO ENCONTRO - JULHO/ AGOSTO de l 996 
PROGRAMAÇÃO 

l. Promover o encontro entre os participantes, puru que se conheçam, se upresentem e
falem de suas cornunictactes

2. Criar espaço, condições e estímulos u que se uglutJnem em grupos espontâneos, de
modo a que possam surgir as primeiras lideranças internas

3. Tomar conhecimento:
a) do caminho a percorrer
b) dos objetivos a se atingirem, com os quais se comprometam
l') das dificuldades as<: sup1:'r:1rem durnçiio do curso, necessidade

de pcr�1stL1 nc1a, pa1t1l ip.i�·Jo da comunidade que representa, etc. 
4. Tomar consc1cncw dns "normas·· crn1das pclu propr,o grupo, com elaboração inicial de

um ·Regimento Interno· horürio. equipes de l'Oorck1wçào interna, de animação, de
serviços, de comunicação, de ··rcccl-back", dc liwrg1a, cuidados ambientais, utilização
de equipamentos, etc.

5. Começar a VER a nossa realidade:
a) ·de que' vivem as pessoas nu nossa comuntdade? (condições de trabalho)
b) "como" vivem as pessoas da nossa comunidade') (condições de vida)

6. Articular o ritmo do curso:
a) A cada sessão será propostn umH turefa u ser cumpridu, com o objetivo de envolver a
comunidade, voltar a atenção do participante para a sua rcalida<.k, e prcp�rar o próximo
encontro.
b) O curso deve provocar as pessoas a se e.-.;porern na comunidade, por isto a tare.fà
deverá ser executada com a comunidade.
c) Será feita a sugesUio de questões a se estudarem, com indicação de leituras e
subsídios.

DATAS E LOCAIS 

I - "NOSSO LAR"· 19-20-2 1 dt' Julho dt• 19% - Cmmk11a1,::io dt· 1\ntón10 Scrgio de Giacomo Macedo 
2 - "C,\TEDR,\L" - 26-27-28 de Julhu 1k \ 1J 1l<) - Courdc11a(,:f10 de ham.:1sco Orolino 
J - ·'CENTRO DE FORIVl t\Çr\O" - 02-0'.l-0-1 de Agosto d0 10% - C'oordena1,;ào de Cássia Yaléria M. Furtado 

* Para este primeiro Encontro, de caratcr pedagog1co 111trodutorio, l'o1 convidadà a Equipe
formada por Ana Maria Gonçalves, Rosa Maria S Gonçalvel, Rosely C. Augusto e Rogério
1. de Almeida Cunha, todos de Belo Horizonte. MG.
* Estão previstos dois Seminarios comuns aos três grupos, a se realizarem no Centro de

Formação, no decorrer do Semestre.
* Os Cursos começarão às 18 horas ela Sexta-feira, com o ob_jctirn de que haja um primeiro

entrosamento pessoal e ambiental, de mi mane1rn que no sábado o 1n1cio dos trabalhos seja

pontual às 8 hs. da manhã.
* Assim, o final é previsto para o Dorrnngo, com o almoço às 12 hs. para que também o

final conte com boa margem d-: tranquilidade
* Decisões a este respeiw de\'erão ser wmadas nos cursos.



DIOCESE DE NOVA IGUAÇU 
CURSO DE FORMAÇÃO SOCIAL 

1996 - 1997 - 1998 
Maio de 1996 

A. Contexto do projeto

PROPOSTA 
PARA A DISCUSS1\0 DO PROGRAMA 

DA ETAPA DE SOCIOLOGIA 

1. Estão previstos 4 "módulos'· temáticos, precedidos de uma Introdução pedagógica.
lo módulo: Sociologia: quem somos? com quem vivemos 7 (VER 1)

2o módulo: Política: que é ,1 socicdéldc cm q11c vivemos'/ (VI·:!<. 2)
3o módulo: /\11tropologi,1: o Potem:ial IH1111a110 de Sl'I c cr<.:sl.'.er. <)11c111 :--u111us'/ (.llJI.Ci/\R)

4o módulo: Pastoral· e aµnrn'> l:\)1110 rc-aµir c.:011111 crist,1ns 11c.:stc 11H111dn· 1 como intervir? (AGIR)
2. Rcal,zado o prir11eiro t·r1rnr11rn. �ql111Hkl prn!:(rn111;1 c.,pl'cilíro, u 111od1ilo de Sociologia se desenvolverú em

quatro cncontrus, entrcrncad\l� c scguidos de seminúnos co11junto::i, scgumlo o calendário a seguir:

211 Enc. 

311 Enc.

411 Enc. 

511 Enc. 

NOSSO LAR: 

16 - 17 - 18 / AGOSTO 
13 - 14 - 15 / SF.l'Er'vfRRO 

CATEDRAL: 

D - 24 - 25 / AUOSTO 
20 - 21 - 22 / SETFi\111RO 

CENTRO DE FORMAÇÃO: 
30 - 31 / AGOSTO - 1 o/ SETEMBRO

2 7 - 28 - 29 / SETEMBRO

1 u S L: M I N /\ R I O C O N J U N T O : 4 - 5 - 6 O U T U B R O 

18 - 19 - 20 / OUTUBRO

6 - 7 - 8 / DEZEMl3RO 
25 - 26 - 27 / OUTUBRO

22 - 23 - 24 / NOVl�MBRO 
8 - 9 - 10 / NOVEMBRO 

29 - 30 / NOV. - 1 u / DEZEMBRO

2v S E M I N Á R I O C O N J U N T O : 1 J - 1 4 - 1 5 1 D E Z E M B R O 

As etapas não são isoladas entre si: todo --ver" tem em si al)!O de .lulgar, e se faz no contexto de uma prática, 
com certas propostas ele /\gir, e vicc-vcrs<1 /\ssirn, os 1nód1tlos sí1o c11trcla<,:<1dos, seja no conteúdo, seja na
metodologia pedagógica, seja na i11te11i;,\o IOnnativ,1. 
Os Seminários conjuntos terão caráter de .. plenária'· qué111to ús dccisôcs do grupo d.e participantes a respeito 
das normas internas do curso, e l'ílrúter 111\c�rntivo qu,llltn ,i pcda):!.�>);'.l,l. mm um fio condutor em tennos de 
contcL1clo. De, cr,10 cr1<11 csp;1<;u c cund1<;ôcs parn o cnc()n\ro cntr<.: tudus us cursistas, intercâmbio de 
experiênci<1s, l.'.rÍt1ca recíproca e art1culn<,:üo de outras at1,·1d,1cle.· em l.'.01rn1rn. Poderão ter uma característica de
maior solenidade, festividade e ludicidade. 

3. O Primeiro Seminário Conjunto terá carater festivo de .. Abe11ura Solene .
. dos trabalhos.

4. O Segundo Encontro estará a Cargo de Marcos Arruda no Nosso !.ar e na Catedral. O Encontro do Centro de
Fom1ação será diri);.!iclo por Pnrreirns

5. Para o Terceiro, Qu,inu c (Ju111tu l-:111.'.0111rns scrá 1.'.Utllêlctadêl u l·.qu1pc Jo ISL::R.

B. Para a elaboração dos OB.JETIVOS da Etapa de Sociologia
- c11<.:ontros 2u a 5u, cntrernemlos de um scm111úrio rnn_1untu. e encerrados com

.
outro seminário conjunto 

O curso tem como objetivos espec.:ilícos que cada panic1pant<.: çheguc a: 

a) Tomar consciência do ql\e cada um jú s, be:
• --conscientização'·

b) Tomar conhecimento: * do que os outros panicipantes sabc1ri, e corno o c:-:pre�sa_m .· .. · .
• do q11c "falt,1'' ,1 todos para co11strn1r 11111 q11,1drn dc rc!crcnç1<1 s1g111fi��t1�0 

• ··consc1cntizaç,10'· + 1ncrnóna grupal e comumtana 

c) Montar urn esquema organizativo e dirn11111co do que JÚ conhe:e: . . . " . ,, 
• ·'consc1ent1zaçao + memona + teona como sab�r or�an�zado .

- t f - \· .: t' · ·ornpreendida em seus vános nive1s: 
d) Elaborar pnnc1p1os 1.k 0r\.!.arn1,1çc10 do �a )l.!r em unçao ( ,l p 1 a 1ca. e . . _ . . 

..& • . - subsistência, res1stenc1a, adaptaçao ativa, mte11erenc1a.

• introdução à .,oc.:10/ogw corno saber.critico oriundo da prática e 

voltado à sua crítica e continua rearticulação. 

::::> como tomar consciência das condições e necessidades do povo�

=> como observar os fatos sociais �
f ·., 

.. · . .. , 



# 

� => como organizar os conhecimentos e definir as 1.,;ondições e necessidades 1i>
=> como tirnr deles ,L consequêm:,as préíticas e :1rt1c11lar a pratica social de interferência {> 

e) Aprender e exercitar métodos de análise d;:i realidade
f) Exercitar a capacitacle ele dcsc_jm, ele projetar utopia�., de planc_jar 111tcrvcnc,:õcs transformadoras da realidade

C) Para a escolha dos CONTEÚDOS da Etapa de Sociologia
l) Dados conhecidos sobre a realidade.

Sondar que plí1nos da Realidade são mí1is conhecidos, e com que sensibilidade. 
1'l,11H1s d,1 l<<.:,ilidadc: l'l:1110 l ·:crn1<',111ico, l'l,11H> C11l111r;il, Plano Político 

=:, O Ji1rnn11s1110 relig1os�1 s1.: situa 110 1 i 1a110 Cultural No çurso deverá ter destaque 
condizente c.:0111 as carncteris11cas do grupo e do curso. 

=> Os Planos da Realidade são aspectos concretos da vida "Pessoal" das pessoas ...

=> Categorias de trabalhadores existentes. e tipos de estratégia de sobrevivência 
=> Diversidade de vida entre as várias categorias, níveis de remuneração e recursos . 
=> O Trabalho na vidn lwmana e na qual,dnde humana de vida na Baixada 
=> Desemprego: dados, causas. condicionantes culturais, estratégias de enfrentamento 
=> Questão ecológica dados, <.:ausas, co11dic1011antes cconõrrncos, culturais e políticos 
=> A Violência: dados, causas, condicionantes culturais, pessoais, econômicos, políticos, 

estratégias de enfrentamcnto e possibilidades de supcra<,:ào 
=> Papel da Mulher: questões cspecífíca:i, .. eco-feminismo holista" e transfonnaçào social 
=> A Questão racial. como a Feminina, pcrvade tudo e deve ser um aspecto de cada ponto 

abordado 

2) Noções básicas de:
Sociedade, Comunidade, Instituição, Família, Escola, Educação, Associacionismo, Sindicato, Partido 

político, Ideologia, Dernocrncia 
O Curso deverá diSl't1tir inic1alrne11te o dia a d1c1 dos pan1c1pa11tcs· Trabalho como processo econômico, a 

Família, a Comunidade, a soc1ctli1dc, i\ Ct1\tmi1 1.: MCS. o S1111hol1cu O Sc111111ário "final" deverá conter um 
Painel que faça a ponte co111 o Sc111inúrio de 1 >olit1ca e i1 seµundi\ ctnpél do Curso, cm que a Questão do poder 

, venha a emergir como dinâmica de toda a Sociedade, e 11ào atr1bu1çào do lstado. 

3) Visão fundamental das principais teo1ias sociológicas, como maneiras diferentes, por vezes contraditórias, de
compreensão e análise do social: Pontos de história cio pensamento ociológico:

Posi1i,·1smo (e seu papel no Brasil), Durkheim, Marx, Weber, Sociólogos 
atuais, Teoria dn Dependência, Nova Ordem Econômica e Social, Neo
liberalismo. 

4) Papel Social, Econômico e Político das Religiões, especialmente das Relig-iões cristãs
. Papel SociHI, Econô111ic:o e Político das 11:!rc_jas, cspcc1nl111c11tc da lgn:j,1 Céltólic,1 e suas_ transfonnações mais

recentes. 

5) O Dinamismo Reli6,ioso como impulsor de ação dentro da Sociedade, fator de conservação, força de
transfonnação: sociologia e filosofia da Religião, Religião e Cidadania.

D) Para a articulação da i\'letodologia da Etapa de sociologia
=:> ()Curso(; 11111 es(ioç-n /71'Ól7/'IO dos age111es 1111c1<ulores do curso. Aos poucos torna-se urr; espa_r,:o

cios pamc,pcmres, ,111e renr, enrretwito, caracteris11rn.1 específicos. No âmhiro do curso não e passivei

conhecer os parucipantes. nem é possível que eles wnheçwn realmente a realidade que os cerca. A 

/uwucwem v/ohal do rnrso 11ào é o cio dia-a-dia. e111 que os pessoas - 111clus1ve os agentes 
• .., º" ,.., ·. - / I / 

· o'> e a'i pessoas H�
111,c,aclores. são O ,11,e sâo. /: 1111 c/10-a-dw. nu chc/() ( u 111a ,;11011c wnu que o.s grup · · 

1110111/eswm e du.wlohra111 suas pr1s1·1htlidacle1 . . 
=:> ·1>or istu u ciudodo "-'n,ral du /'ec fago:!,/CI 1e111 ,1ue ser u t,gaçào entre o Curs_o /como mom,ento da

7'eona/ eu (Juouclwno /momentu du Práuwj. a /?e/lexào e o i:,cla, a observaçao e a expenenc1a. 



• 
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=:, Além disto, cada participante é representante de uma coletrvrdade paroquia!, comunitária, de 
associação ou sindicato, ou organização popular, na qual tfrn s1:,11\· 1r1urnr:,ritc1,y dr: Tr:ur/(.1; 
Reflexão e observação. 

� Assirn sendo, as questt>es ''Metodológicos" nao sc7o espec:í/icus de uma !itapa, mas dizem 
respeito a todas elas. /101· 1.1·10 sua/ormu/aç i'10, aq111, aparece em aherto e ainda sem uma ordenação 
de principio.,· 

* Observar os níveis de passividade ou apatia, seja no c11rso, sejn no exercício da cidadania
* Centralizar o conceito, a preocupação, a consciência do "exercício da Cidadania".
* Ter cm considcraç,)o a c,irnctçrísticn "çclcsial" do ct1rso, e ;1 111cdid,1 c,11 q11ç condiciona os comportamentos,

as visões, e em q11e exige determinados tipos de prütil'él
* Ter cm vista a rcco11s1ruç;10 de urna U TO P I A - Ct)m cmnctcnst,cas cristi'is - que venha a manter viva a

lembrança, o fruto do curso corno um todo. Ter em co11�1c.lcrnç,10 os desejos expressos nas "Reflexões" da
Equipe, e nas ·'Sugestões·' levantadas juntl) às comunidades e Paróquias, corno em outros documentos
importantes para a vida na Sociedade e na Igreja.

* Privilegiar os momentos e as dinâmicas de participação grupal e pessoal.
* Cuidar do ambiente afetivo e lt1dico. Cultivar as expressões de beleza, alegria e estímulo à convivência.
* Encarar eorajosarncntc os conflitos, exercitando a capacidade de analisú-los, enfrentá-los e transformar suas

causas e seus <.:ondicio1w111e11tos.
* Recuperar em cada etapa os conteúdos jú vistos, pra que não caiam no <.:squecimendo, mas garantam

continuidade.
* A memória dos conteúdos, feita ao início de cada Encontro, preenchcrú a necessidade de dar uma integração

ao todo.
* As questões de gênero, Pessoa e Sociedade, Bio- e nóo-cliversidade (ra<,:as, etnias e culturas), devem perpassar

todos os temas e etapas.



Detalhando: 

1 - Desenvolver a consciência do trabalhador cris
tão 

a) Inspirada nos valores evangélicos (dentro de
uma visão de classe tirar critérios a partir do Evan
gelho, da história da Igreja e da Teologia, que ama
dureçam a opção e o engajamento do trabalhador 
cristão no movimento operário e político). 

b) E a consciência de classe (capacitar o traba
lhador para se tornar capacitador de outros tra
balhadores; para que ele tenha uma visão crítica, 
independente e global da realidade). 

2 - Capacitar o trabalhador cristão para a ação 

a) No movimento político-operário (capacitar
para o engajamento; ser capaz de escolher seu enga
jamento e colaborar livremente para que a classe 
faça sua caminhada no sentido de acabar com a ex
ploração e construir a nova sociedade; dar forma
ção e informação; capacitar para ser formador; ca
paz de assumir as lutas do trabalhador, a entender 
que a construção do Reino se dá a partir do proces
so de transformação social e a se comprometer con
cretamente). 

b) E na Igreja (levar a Igreja a assumir as lutas
do trabalhador, a entender que a construção do 
Reino se dá a partir do processo de transformação 
social e a se comprometer concretamente). 

60 

Metodologia 

A formação do militante da PO é feita a partir 
dos grupos de base onde se faz a Revisão de Vida 
Operária (RVO). A RVO é um método que segue a 
dinâmica prática-Teoria-Prática (pTP). O aprofun
damento dos assuntos levantados nos grupos se dá 
em cursos, seminários e encontros, sempre usando 
urn método que parte da realidade, da prática, 
acrescentando a teoria (reflexão sobre a prática e 
informação) adequada, para poder dar novos pas
sos na prática. Assim a formação se dá num proces
so contínuo que liga a vida do militante, seu enga
jamento e seu aprofundamento teórico. 

� O\J\.b '. L \\..)fv::> \�'u\....-\Ç)9(SQ1�,� - \b t,.�c's. 
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OBJETIVO 

• Motivar e acompanhar
o engajamento

,r-·--. .  

/�! 

PLANO DE FORMAÇÃO POR NÍVEIS 

RESPONSABILIDADE TEMAS 

• Coordenações locais, • Bíblico
diocesanas, estaduais • Dinâmica de grupos - O que é P.O.

• Análise da Sociedade

v 
\ 

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

QUEM PARTICIPA 

: / -(� 
• Mov. Operário e popular, Constituinte (inicio

da análise). 

• Participantes dos gru
pos de base com mili
tância no dia-a-dia no
movimento social.

• Capacitar para coorde
nar e reproduzir deba
tes e reflexões;

• Capacitar para atuar
em movimentos e ins
tituições

• Capacitar para desco
brir rumos, planejar,
adquirir visão global;

• para ser formadores;
• atuai ização constante 

sobre a realidade.

r· • Coordenações esta
duais e Regionais 

� 
.... 

• Coordenação Nacional
e Regional

• Aprofundamento b(blico-teológico, retiros.
• Metodologia (prática-Teoria-Prática).

1'- • Pedagogia, análise da sociedade, conjuntura, 
economia, pol(tica, constituinte. 

I/ • Capitalismo X Socialismo

História da Classe Operária (valores culturais, 
Sindicalismo).// 

• 

• Curso bíblico, teologia da libertação, CEBs, 
história da Igreja, retiros. 

• Metodologia
• Pedagogia da educação popular
• Estrutura da sociedade, ecmnomia, pol(tica
• análise partidária
• Pol(tica sindical ( lei de greve, estrutura sin

dical)
• pol(tica do mov. popular e desemprego
• Vida afetiva e engajamento.

• Nível intermediário.
Aqueles com engaja
mento sindical/Pol(ti
co maior ou então com
responsabilidades nas
coordenações da P.O.
local, diocesanas e es
taduais.

• Aqueles que possuem
um engajamento sindi
cal/pol(tico mais am
plo ou uma responsa
bilidade maior na orga
nização da P.O. em ni'
vel estadual ou nacio
nal.

� 
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Nova Iguaçu, 17 de S etemb.ro de 1996. 

· do Estado do Rio de Ja�e iro�For:Jr·· das Past"linilS

Assun-/0· 

Dia 
, 

. Hor�rio 

Local 

End. 

- d·a Romar1·a do Trabalhador e do Grito emAvaliaçao 

Aparecida - 6.P-

e dl·scutir as Eleiçoes de 03 de Outu:Aprofundar 

bro. 

:21 d e Setembro de 1996. 

:09:00 hs- as 12:00 hs. 

:Cate dral de Nova Iguaçu. 

1 Floriano Pe ixoto, 2262. :Av. Ma . 

Na ultima reunião do Forum·das Pastorais Sociais-

Rio de Janeiro, realizada no dia 22- 06-96, onde estiveram represen 

de tada a Pastoral Operária,Comissão da Pastoral da Terra, Diosese 

Vale nçâ, gDiocese de Duque de Caxias, Diocese de Volta Redonda. 

Onde discutimos muito sobre as Eleiçoes de 03 de Outubro,e tambe m ª

importancia de estarmos mobilizados e intervindo neste .processo, pr,2 

curando valorizar a mudança de nossa sociedade a partir do poder lo 

cal. 

Por tanto no dia 03 de Outubro temos uma grande re s 
, . ponçabilidade, na hora de depositarmos o nosso Voto, e preciso ter

mos claro, quais são os candidatos, e quais são seus Projetos para
sua Cidade, éimportante que todos exerça o seu papel de Cidadão u
zando o seu Voto como uma forte arma na transformação da Socie dade,
que tanto almejamos. Nossos parabens a todas as Cidadóg qua já es
perimentou a mudança d e uma adminisrtação Popular.E se prepara
novo para repetir a dese , nosso parabens a Angra dos Reis que

ganhar pe la 3 2 vez, e em especial a Cidade de Barra Mansa que 

deve 

lidera nas Pesquizas de opinião publica com a candidadta da Coligação MudaBarra r,:ansa P.T-P.P.S, Inês Pande lq Prefeita e Darquinho Vice .
Não deix e de participar venha e traga- mais um.

Até lá 

' 

Jose An oni.o Gomes
P/-Equir. de Coorde nação.



Fórum Democrático Pela Cidadan·a 

Contra a Fome e a Miséria 

O que é o Fórum 
O Fórum Democrático 

Pela Cidadania Contra a 
Fome e a Miséria do ABC é 
um espaço criado por várias 
entidades interessadas em 
compor este mutirão 
nacional em busca da ética 
que elimine a miséria no 
Brasil. Isto se dará através 
do desencadeamento de 

ações emergenciais - que 
dêem respostas imediatas 
ao problema da fome na 
região - e de ações de 
pressão de opinião 
pública - que atinjam a 
estrutura que gera a fome 
e todo tipo de 

desvalorização do ser 
humano neste país. 

Papel do Fórum 
1) Promover a integração

de diversas entidades da 
região 

O Fórum pretende aglutinar 
as várias entidades da região 
no sentido de ampliar o 
debate e as ações nec·essárias 
ao combate da fome, 
avançando no caminho da 
hegemonia em torno d"1
conquista da cidadania� 

O Fórum terá um caráter 
supra-partidário, estando 
aberto e interessado em atrair 
os mais diversos setores 
representados na região do 
ABC. 

2) Promover a articulação
social e política 

A sensibilização e a ação 
frente à questão da cidadania 
será melhor compreendida e 
expandida uma vez que haja a 
divulgação do quadro da 
fome. Para isso o Fórum 
promoverá ciclo de debates, 
denúncias na imprensa local, 
shows de arrecadação, 
divulgação dos trabalhos dos 

vários comitês existentes e 
demais ações que as entidades 
presentes no Fórum julguem 
importantes no sentido de 
envolver a sociedade no 
exercício da cidadania. 

3) Fomentar e assessorar a
formação de comitês 

Para combater a miséria é 
importante ter um 
mapeamento dos pontos mais 
críticos da região e a partir daí 
incentivar a criação de 
comitês que dêem respostas 
imediatas para estes locais. 

O Fórum terá a 
responsabilidade de ajudar na 
organização de comitês e 
acompanhar os seus 
trabalhos oferecendo a 
assessoria necessária à sua 
ação. 

Ainda poderá auxiliar na 
criação de alternativas 
para auto-sustentação de 
grupos através de 
cooper�tivas ou outros 
mecanismos indicados pela 
população. 

Proposta para 
. -

organ1zaJao 
do Fórum 

Com base no papel dv 
F6rum pensamos que senam 
necessárias pelo menos três 
comissões, que são: 

a) Comissão de
organiwção interna 

Formadas por alguma� 
pessoas que se ocupem de 
preparar as reuniões do 
Fórum, quefaçam ou 
organizem o rodízio de 
plantão na sede e que este 
grupo seja uma espécie de 
"memória" isto é, aqueles 
que cuidam do 
funcionamento do Fórum. 

b) Comissão de divulgação
Será o grupo responsável

por: organizar debates, slwws. 
eventos; denw1eiar os fatos 
trazidos pelos comitês, 
divulgar as ações 
desenvolvidas pelos comitês, 
elaborando para isto um 
informativo próprio além de 
contatar a imprensa local. 
Fará o contato com as 
entidades que poderão somar 
e participar dos eventos por 
eles preparados. 

e) Comissão de comitês
Este grupo terá a

incumbência de preparar o 
mapa da fome na região, além 
de organizar novos comitês, 
tomar acessível a cartilha que 
orienta a formação dos 
comi.tês e ainda ajudar nas 
possíveis dificuldad�s. 

e
necessidades dns varws 
comitês, fazendo assim um 
acompanhamento dos 
mesmos. 

-----



FRENTES DE INTERVENÇÃO DOESTADO NO MERCADO DE� tiALt1 

1. POLÍTICAS MACRO-ECONÔMICAS (taxa de juros, taxa de câmbio, gasto público, estrutura tributária etc.) exercem grande impacto sobre a determinação
�o nível de emprego. 

2. POLITICAS DE EMPREGO
-ATIVAS: 
- COMPENSATÓRIAS: - intermediação de mão-de-obra (SINE: Sistema Nacional de Emprego, criado em 1975) é�� ç�-.:l,iqi�

- formação profissional (PLANFOR: Plano Nacional de Formação Profissional; FAT: FumÍo de Amparo do trabalhador):
. SEFOR (Secretaria de Formação e Desenvolvimento Profissional), do Ministério do Trabalho, CODEFAT (Conselho . 
Deliberativo do F AT ao nível federal, órgão tripartite e paritário) e Comissões Tripartites de Emprego nas esferas estaduais e 
municipais . 
Por intennédio do CODEFAT. bem como das Comissões de Emprego (estaduais e municipais). em articulação com a SEFOR e as Secrctanas de 
Trabalho de estado e municípios. desenrnl\'e-se. desde 1974. um trabalho de fonnaçâo profissional. 

- indenizações do desempregado (seguro-desemprego criado em 1986) 
- indenizações ao aposentado (programas de pré-aposentadoria) 
- programas de geração de auto-emprego atrnés de crédito e auxílio técnico (no Brasil. ganham importância os programas de populatt de� 

, crédito público. fundos de solidariedade para financiar parte do setor informal) t'P.o(Je:A ( f� eh 
1
�
91../

1f, ciJ.. � ..9 ' " ) 
3. POLITICAS SOCIAIS (previdência, renda mínima, salário minimo etc.), � C.00€Fítrr � 
4. REGULAMENTAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO
5. PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO 
6. ORIENTAÇÃO DA POLÍTICA ECONÔMICA (no Brasil, por exemplo, a Reforma Agrária combinada a uma política agro-industrial de sustento da pequena

produção ou produção familiar) 
........ / 

PROPOSTAS DE POLÍTICAS DE GERAÇÃO DE EMPREGO (Márcio Pochmann) 
Ativas Compensatórias 

l. Construção de um projeto nacional capaz de definir as linhas gerais do 1. Fortalecimento do sistema público de emprego, articulando: qualificação e
intermediação da mão-de-obra e a garantia de renda básica de sobrevivência docrescimento econômico.
trabalhador.

2. Reforma a"grária.
,, 

3. Desconcentração da renda. "" 2. Redução da oferta de trabalho.
4. Retomada dos investimentos em infra-estrutura material. ....... __ ,. 3. Reformulação do sistema do seguro-desemprego.
5. Renovação e ampliação do serviço social. 4. Introdução de um sistema democrático de relação de trabalho

Fonte: CUT. Trabalho e educação num mundo em mudanças. Caderno de Formação Integral, São Paulo,1997 (?), pp. 46-51. 
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Comissão_qpoia greve--11� saúde 
Fazem oarte a CUT, CE PAC, FAMCC, Pastoral Ooerária, Sindicato dos Bancários� Motoristas e outros

Essas entidades, juntas, redi
girão um fax ao ministro da Sat1de • . • 1 e ministro do Trabalho, como ,
também para a grande · imprensa :
a nível nacional, já que a imprensa 1
local, menos este joma1, Qão vem ,dando atenção ao �viment� que .
inclusive está levando à morte os ' servidores Maria Aires Chaves e ' ·
Antônio .Arat1jo, que h<>:- ,je completam 10 · dias de 

as . �i�dicaçõe�--da -�teg�ria. - --ac:rescentando qué _ o-bispo �. Te�

Ap6s a celebração, as lentidades s� Dom Miguel Fenelon � 
que estão apoiando os grevistas que �entou junto �o govemad<x, 

partiram para os bairros ipara distri-: Freitas Neto conseguir o não d�s,-:
buir panfletos, utilizando, carro de conto dos dias parados e a volta ·c1q 

som para chamar a atenção da po- funcionário do Hosp�tal Get6li� 

pulação para o descaso que as auto- Vargas, Leocádio Alves, demitic!o. 

ridades vêem dando a greve na �lo governador injustamell�, 
Sat1de e a greve de fome dos $<li- também nada conseguiu. 

..... ,,.,.. {){'. ·,<.::+Comiaslo de apoio mo�imcnto

greve de fome. "Estamos bastante · 
preocupados com o ·estado � sadde ;
dos dois, a cada dia eles ficam mais
debilitados, e não podemos mais . 
perder tempo", disse Bartolomeu, . 
acrescentando que ainda ontem eles 
foram submetidos a uma bateria de ·
exames e tiveram o peso registrado. 
No total, _Maria Aires já perdeu , 
mais de cinco quilos e Antonio 
Arat1jo em torno de quatro e meio.

calistas. Durante a celebração foi 
grande a quantidade de servidores e 
populares. Para conseguir a prçsen� 
ça de um bom mimero 1de pessor s,
as entidades de apoio realizai arn 
um arrastão nos hose,iJais ao que 
teve um bom êxito. 

Para o bispo, o governador 
falou que ele transmitis� � -� 
vistas que caso eles acab�m a

greve, ap6s cinco dias, ele convc.r
saria e avaliaria os prejuízos do 
movimento para ver e então- pc:;r
doaria ou não os dias . p�dos. 

--

A greve dos funcionários da
Sat1de toma novos rumos a partir de 
hoje. Segundo o presidente do sin- ·
dicato da categori� BartoloIDCu 1Gaspar, foi criada uma comissão de
apoio ao movimento que é formadapor todas as entidades representati"'.
vas do Estado, entre elas encon
tram-se a CUT, CEPAC, FAMCC, 
Movimento Popular de Sadde, cnti- :
dades que participaram do F6rum
Estadual de Sat1de, Pastoral Operá-
ri� Sindicato dos Bancários, Mo
toristas, Comerciários, Conselho de
Enfennagem, Associação Brasileira 
de Enfennagem, Conselho Regio-:, '.
na1 de Nutrição e Conselho Far
macêutico. 

Também ontem, no local aon
de está ocorrendo a vigília, houve 
uma celebração pelo padre Benedi
to, que abençoou os grevistas e re-

· zou para que o governador a�nda

\ 

Quanto as negoci�ções via 
secretário de Sadde, Ben!cio Sam
paio, disse Bartolomeu que o se

cretário foi uma grande decepção 
para a categoria, isso porque ele 
não tem_ nenhu·m poder para resol
ver qualquer que seja o assunto, 
muito menos negociar �m favor dos 
grevistas. "Está descartada a parti-

. cipação do secretário nas nego

"N6s não concordamos com tal tra
to porque mais de uma vez o go
vernador já mostrou que não cum
pre a palavra com grevistas, exem
plos claros, podemos citar na dlti
ma greve da educação que ele usou 
do mesmo artifício e, no final, vol-
tou atrás com sua palavra", · garan
tiu Bartolomeu, acrescenUllldo · que 

ciações, 
·orlou",

uma vez 
garantiu 

que ele ludi- o movimento continua forte e coeso 
Bartolomeu, -da mesma forma que começou. 

• 

/; 1 

1 
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OBSTADO
. 1 

r,
'

P pessoal da Saúde passou 20 d. ·.r. ;,. · � . ·. �-: ; {nam normalmente 
UIS em greve. Os hospitais Jd fundo. i 

Acordo acaba a greve na \". 
. Saúde Pública do Piauí 
Acab_ou a greve dos servidores implantação de data-base única·csta�uais da Sa_údc. Depois de para os servidores estaduais; elabo-20 dtas de paralisação, os grevis- ração e reciclagem na implantatas volt?ram a traba1!1a� ontem çã<? de um plano de reciclagem e no�malment_e nos hospitais de Te- tremamento,.dos.servidores .e fim. resma. Eles· fizeram um acordo· · dos contratos irregulares c.k ·001-

.com o Governo do Estado que· sistas" e "diaristas", com imediata 
acatou- a maioria das reivindica- convocação de concurso público 
çõcs dos servidores da Saúde pú- para preenchimento do quadro 
blicá. O Sindicato dos Emprega- pessoa� foram aceitas pelo gover
dos cm Estabelecimentos de Saú- no. Todavia, na questão salarial, 
de do Piauí (SINDESPI), infor- o governo disse que. irá estudar 
mou que a questão salarial não me!hor as reivindicações dos servi
foi resolvida. "Ficou para ser estu- dores, para depois se pronunciar 
dada depois. pelo governo", disse sobre qual a decisão tomada. 
Tânia Pereira, do comando de gre- De. acordo com a tesoureira 
ve. do Sindespi' e integrante do co- · 

Após 20 dias, em greve, os ser- mando de greve, Tânia Pereira, \ 
vidorcs da Saúde pública se reuni- o sindicato ainda não fez uma ava-

/ ram aatx:11n'tem,com o governo e liação sobre o movimento; visto 
comissão de . política salarial do que os diretores. da instituição, 
Estado, onde discutiram as reivin- Maria Aires e Toinho, ainda estão 
dicações '1a categoria, chegando internados . no hospital devido a 
a um bom seTJSo de ambas as par- greve d.e fome que fizeram duran
tes. O governo concordou em re- te os· _últimos 10 dias de greve. 
admitir o funcionário Lcocádio, Depois· que eles se recuperarem, 1
que havia sido demitido pelo go- o smdicato avaliará o movimento. , 
vemador Freitas Neto por ter se Contudo, a tesoureira disse de an- 1
negado a ·atender um paciente tcmão, gue a greve teve um sal- 1no Hospital Getúlio Vargas. ?ntre do positivo para a_ categoria, _po_is / ..outras concessões, os servidores além de ter conquistado a ma1ona 
serão abonados dos dias que esti- das reivindicações, formou opinião 
veram parados em função da gre- piíblica a seu favor. "A sociedade 
ve. Reivindicações como elabora- não-organizada ficou do nosso la
ção e implantação do estatuto dos do, pedindo ao governo que dialo
scrvidorcs e PCCS, �om partic\pa- gass� conosco, para �ue a g,rev;- ,ção a nlvel deci.sóno das �nt1da- termm�sse o matS rápido poss1vcl , 
des represcn ta tivas dos servidores; concluiu. 

···----·-- - .... - ______,, 
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ROTEIRO 
1. A LU.TA PELAS 8 HORAS NO MUNDO:

Como se chegou a lutar pelas 8 horas.

2. BRASIL DE 1880-1917:

O começo da industrialização e a luta pelas 8 horas.

3. 1917-1932:

A luta operária continua. Em 1917 sai a 1! lei sobre horário de trabalho.

4. 1932:

A lei das 8 horas.

5. 1970-1980:

Os patrões driblam a lei: as horas-extras, os 3 turnos.

6. 1980-..... :

A Crise: 40 horas semanais.

7. Conclusão.

2� EDIÇ\O - \1,\1{(, OIX:1 



4 

-INTR�DUÇÃO

Hoje em dia existe no Brasil uma lei 
4ue define a jornada de trabalho. A 
lei estabelece 8 horas de trabalho por 
dia. que dão 48 horas semanais. Esta 
jornada de 8 horas vale para a gran
de maioria dos trabalhadores. Há al
�umas categorias que têm jornadas 
menores definidas em lei. Por exem
plo: médicos, jornalistas, bancários. 
telegrafistas, etc .. 

Nem sempre foi assim aqui nu Brasil 
nem em outros países. Há 100 ano\ 
.ttrás trabalhava-se 12. 14. 16 e até lK 
horas por dia. As jorn,tdas eram mui
to lon�as e não havia leis \obre a 4uc,
tlo. 

'ie,te caderno. yue você c\t:i lendo. 
, .tnt<h contar J hi\tÓria ela Jornada de 
:r.10:llho ri" Bra.,11 f-: ma1\ uma h" 

tória de lutas da classe trabal�adont. 
Cõino se deu e vem se dando à redu
ção da jornada de trabalho . 

As lutas pela redução da jornada de, 
trabalho foram e continuam sendo as 
mais difíceis e ferozes que os traba
lhadores travam na afirmação dos seus 
interesses e direitos. Milhares de com
panheiros se empenharam e tiveram 
�uas vidas eliminadas na defesa des
ta causa. 

\ntes de começar a narrar a histó
ria da jornada de trabalho. vam<h es
•:larccer 2 ponto, básicos em relaçj,> 
. 1 C\la 4uest.lu: 

1 '.') A lei da jornada de 8 hora\ n;l t l 
foi uma dn;tclo do govt:rno e do\ pa-· 
:ri\:,. 

2'.'l Porque a re\1\tl;ncia tão fero1 

, ·�-\:\,, � t . . 
>�, , j ' 1 • ---••••-...... . 0 L / 

�-�f�?:t?,.!'· .', �-�--··� .. i. ,� 

f'._�,{���J;:�r�·-contra a redução-da jorna
. .;�::�_�_tta1'alho? 

:/;f;..\�·�àf!t� agor� detalhar estes 2 pon-
. . :-r�t "-'t1 - . :_ . 

: · 1X:{ .'1,f�· lei da Jornada de 8 horas não 
�: fO.("!-l!J,à ·,Joação do governo e dos pa, ·ttõtér ., ,,. 
.... �: ,-:./'._: 

.;, 

. ·:: �.';:A4�i rio Brasil a lei de 8 horas é 
' '� J9j2_ Esta não foi a única lei tra

. · balhistá feita na época. A partir de en
tão os patrões e mais ainda o gover
no. foram divulgando a idéia de que 
as- leis trabalhistas existem por causa 
da preocupação do governo que foi 
dando leis para beneficiar os traba-

� 

li 

..J 

. !hadores. Este lance tem por objetivo 
ácomodar os trabalhadores na idéia de 
que existe um governo que zela pelas 
necessidades dos pobres operários . 

A verdade é exatamente o oposto . 
·A. lei da jornada de trabalho só veio

· porque· os trabalhadores durante deze
; qas de anos lutaram por isto. Isto foi
· possível graças ã convicção de que "ao
trabalhador nada será dado, tudo tem
que ser· conquistado."
. . Vejamos como um operário lutador

que pl).rticipava ativamente das lutas
dos anos duros do começo .do século,
combate esta idéia de que no Brasil
a classe operâria recebeu fudÕde·graça:

··Também não se deve supor que de
J-930 para cá correu tudo num mar de
rosas e que o operariado começou daí
por diante a ter reconhecidos seus di
_reitos através de leis protetoras do tra
-balho. Quase tudo o que está consubs
. tanciado e inscrito no C6digo do Tra
balho, já havia sido conquistado atra-

· vés de lutas ásperas e de terríveis re·
pressões policiais, de espancamentos e
torturas dos líderes de então, de inú 0 

meros conflitos em que o proletariado
foi o mais sacrificado e vilipendiado. A
lei veio dar valor legal a uma situaçiio
de fato, a uma situação que já exis
tia, que vigilantemente os Sindicatos
observaram e acompanhavam paru
que tais conquistas não fossem violu
das. Daí que os Sindicatos fossem tiio
visados po/iciulmente, porque repre·
sentavam os órgiios de orgariizariio: di• 

Jiscip/ir,amento, de esdurecimn1to,

...) 

desenvolvendo nos trabalhadores o co
nhecif'he-:Uo de sua real condição ria 
socieda(Ü capitalista . ..' 

2�) Por que a resistência tão feroz 
dos patrões e governo contra a redução 
da jornada de trabalho? 

Quando começaram as lutas pelas 
redução da jornada de trabalho a rea
ção patronal era a seguinte: regula
mentar a jornada de trabalho significa 
uma interferência indevida na liber
dade individual. Do ponto de vista pa
tronal todas as questões referentes à 
produção são objeto do livre contrato 
entre patrão e empregado. Uma inter
ferência neste camp_o era visto como 
uma violação da liberdade individual. 

Além disto a questão da jornada de 
trabalho é o ponto central do sistema 
de exploração. Como assim? Vamos 
ver o seguinte: o trabalhador aluga sua 
capacidade de trabalh9: ao_ patrão. Este 
lhe paga em salário. Mas o salário não 
corresponde <!-O valor daquilo que o 
trabalhador produziu. Isto quer dizer 
que o patrão não paga todo o tempo· 
que usa a força- do trabalho do empre
gado. Um.a parte do tempo trabalha
dó é �uficíen� para cobrir o salário. 
O restó do tempo o empregado traba
lha de graça para o patrão. Por exem
plo: se 4 horas de trabalho são sufi
cientes para cobrir o salário e o traba
lhador fica à disposição do patrão du
rante 10 horas, isto quer, dizer que ó 
horas são de graça, o patrão não paga. 
A partir daí dá pra entender que quan
to mais longa for a jornada de traba
lho, maior é o valor que fica com os 
patrões. 

Quando se analisa este processo de 
exploração fica claro o motivo da resis
tência patronal ao longo de toda his
tória, cont�a a redução da jornada de 
trabalho. E por assim dizer o ponto 
central na relação patrão-trabalhador. 
Uma redução da jornada de trabalho 
atinge o esquema de exploração patro
nal. 

Vamos agora acompanhar a luta en
tre patrões e trabalhadores na histó
ria do Brasil em relação à esta ques
cJo. 
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1. A LUTA PELAS 8 HORAS NO MUNDO

Por volta da metade do século pas
sado (1850) os países mais industriali 
z.ados do mundo eram a Inglaterra, 
França, Alemanha e Estados Unidos .. 
Por esta época já havia nestes países 
milhões de operários. A maioria tra
balhava em indústrias de tecidos e de 
metalurgia. 

Antes de 1850 os operários eram 
ainda pouco organizados e os patrões 
faziam as leis só do seu interesse e 
conveniência. Era a lei do cão. Cada 
patrão pagava quanto queria ao operá
rio e_ obrigava a trabalhar ·o máximo 
possível. Se o operário ficasse doente, 
póu'éo ·interessava ao patrão: ele ·era 
imediatamente troc·ado por outro ope
rário com saúde. 

A jornada de tr_abalho era de 14, 16 
t! até 18 horas por dia. 

· Existe um depoimento feito por um
c.:apataz de garotos aprendizes em uma 
fábrica de algodão da Inglaterra. Eis 
o que ele ·declarou no parlamento in
glês em 1816:

"Eram aprendizes órfãos? 
- Todos aprendizes órfãos.
E com que idade eram admitidos?
- Os que vinham de Londres tinham

entre 7 e 11 anos. Os que vinham de 
Liverpool, tinham de 8 a 15 anos. 

Até que idade eram uprendius? 
- Até 21 anos.
Quinze horas diárias eram um horá

rio normal? 
-Sim.
Quando as fábricas paravam pura

reparos ou falta de al,:ridão tinham as
criunçus. pnsteriormente, de craha
/11ur mui.1 pura recuperar n tempo pu
ruJ1J:1 

· '-iim. 

. As L'rtu11ru.1 Jú·ul·um Je pe º" senta·
,l<n puru lruh11/hur.'' 

· De pc.

Durante todo o tempo? 
· Sim.
Havia cadeiras na fábrica?
- Não. Encontrei com freqüência

crianças pelo chão, muito depois da 
hora em que deveriam estar dormin
do. 

Havia acidentes nas máquinas com 
us crianças? 

- Muito freqüentemente."

Nesta época que estamos falando a 
classe operária destes países já. estava 
travando grandes lutas com os patrões. 
Já havia organizações políticas que vi
savam acabar com a exploração patro
nal. A palavra SOCIALISMO começa
va a se espalhar entre os trahalhado
n;s. Já \e analisa 4ue. se toda a prudu
.;ão é \Ociali1.ada ,: coletiva. o fruto 
de\la prodw,:üo também devt: \C..:r cult:-
11,a. ,,,.,;i;tli,ada. 

A revolta operária contra a situação 
de miséria começa a se organizar. Em 
1848 Karl Marx lança o ''Manifesto 
Comunista" que termina com a con
clamação: "TRABALHADORES DO 
MUNDO TODO, UNI-VOS. SÓ TE
REIS A PERDER AS VOSSAS COR 
RENTES"! 

Em 1862 em Bruxelas, na Bélgica, 
forma-se a Associação Internacional 
dos Trabalhadores (A.I.T.). Reunia 
militantes sindicais e políticos de vá
rios países com o objetivo de lutar con
tra a exploração capitalista. 

No Congresso da A.I.T. em 1866 em 
Genebra, Suíça, decidiu-se lutar no 
mundo inteiro para trabalhar só 8 ho
ras por dia. 

1886: GREVE 

GERAL NOS 

ESTADOS UNIDOS 

PELAS 8 HORAS 

Os operários norte-americanos, atra
vés da Federação de Agrupamento do 
Comércio e da União de Trabalhado
res dos Estados Unidos decidiram fa
zer uma greve �era! para conquistar a 
jornada de trabalho de 8 horas. 

Realizou-se a greve apoiada por uma 
grande concentração de operários nu
ma praça pública, na cidade de Chica
go, com início no dia l? de Maio. Na 
concentração vários líderes falaram, 
animando os companheiros. Entre os 
que fizeram uso da palavra: Albert 
Parson, August Spiers, Samuel Fieklen 
e Miguel Schwab. No Jia 2 de maio 
novamente falaram Adolfo Fischer e 
Miguel Schwab. Nesse dia a polícia 
dissolveu o eomicio à força. No dia J 
de maio os trabalhadore\ fizt:ram ma
nifestação. A polícia a\sas�ina vúrio\ 
.iperário\ clian.te da fáhri..:a Mac Car
dick. 

[stava de1:rt:lada uma verdadeira 
;.;11erra ,1os trabalhadon:,. :Vias eles 
rt:\pondt:m com cura�cm. No dia -1 dt: 

maio organizaram nova concentração. 
Falavam neste comício Spiers, Par
sons e Samuel Fielden. Quando Samuel 
estava falando chegou a polícia. Ex
plode uma bomba matando vários ope
rários e um policial. Alí foram assa
sinados pela polícia homens, mulheres 
e t:rianças, todos trabalhadores. Os 
chefes operários foram presos, No dia 
11 de novembro de 1887 foram enfor
rndos na prisão Spiers. Fischer, Engel, 
Parson e Teodoro. Daí que surgiu o 
1? de Maio. Em 1892 a Associação 
Internacional dos Trabalhadores deci
de que o l? de maio será comemora
do todos os anos em todo o mundo 
corno o Dia Internacional dos Traba
lhadores. Será um dia de lula pelas 8 
horas e dos demai\ direito\ do, traba
lhadort:s. 
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2. BRASIL DE 1880-1917:
O começo da Industrialização 

e a luta pelas 8 horas 

Quando surgem as primeiras mdús
trias no Brasil a situação de vida dos 
operários era péssima. Isto já havia 
acontecido nos países europeus que se 
industrializaram antes do Brasil. 

Em todos os países do mundo os 
patrões agiram sempre da mesma ma
neira: pagar o menos possível. mandar 
trabalhar o maior número de horas 
e não gastar dinheiro na melhoria das 
condições de trabalho. 

Em 1907 o jornal operário "La Bat
taglia" descrevia assim as condições de 
vida dos trabalhadores em São Paulo: 
.. Nenhum conforto tem o proletário 
nesta rica e formosa capital. Os bair
ros em que mais se concentram por 
�erem os que contém maior número de 
fábricas. são os do Brás e do Bom Re
tiro. As casas são imundas, as ruas 
na quase totalidade, não são calçadas. 
Há falta de água para as mínimas ne
cessidades, falta qe luz e esgotos. O 
mesmo se dá na Agua Branca, Lapa, 
lpiranga, São Caetano e outros pon
tos um pouco afastados." 

Outro jornal operário de São Paulo 
também de 1907 dizia que: "Para en
tender a miséria em que agoniza o pro
letariado nesta São Paulo. nos bairros 
onde se concentra carregado de trapos 
t: de filhos, basta lançar um rápido 
olhar aos antros fétidos que servem de 
habitat;ào .1 milhares de famílias ope
rá rias ...

Os patrões submetiam os ooerários 
a todas as formas de exploraç.Cw den
tro das suas fábricas onde se sentiam 
dono� ..1bsolutos. A disciplina na fábri
ca era absoluta. Qualquer falha téc
nica do operário era castigada com 
multa cm dinheiro. 

Os salários eram determinados pe
los patrões: não havia nenhuma lei. 
Tudo o que acontecia dentro da fábri
ca era considerada assunto particula
lar entre o patrão e o operário. Os pa
trões pagavam como e quanto queriam 
para cada um. Pagavam menos para 
as mulheres que para os _homens. Crian
ças fazendo o mesmo serviço de adulto 
recebiam salários irrisórios. 

O horário de trabalho era o mais 
comprido possível. Como os recursos 
para introduzir máquinas eram pou
cos, a principal maneira que os pa
trões tinham para ganhar mais, era 
exigir longas jornadas de trabalho, e 
explorar ainda mais as mulheres e 
crianças. 

Um militante operário do começo do 
século nos dá a seguinte descrição: 

"Os horários de trabalho então em 
vigor eram: nove horas e nove e meia 
nas oficinas gráficas, metalúrgicas, de 
calçados, marcenarias, serralherias; 
dez horas para-pedreiros, carpinteiros. 
ferreiros, pintores, ladrilheiros; onze 
horas para a tecelagem ( 6 da manhã 
às 6 da tarde com uma hora para al
moço); doze horas para costureiras. 
bordadeiras, modistas, empregados no 
comércio, barbeiros, padeiros, ferro
viários e trabalhadores em transportes 
coletivús (bondes) ganhavam po� hor;;. 
iazendo doze horas e mais; carroceiro\ 
e carregadores não tinham horário fi
xo. iam desde a madrugada até altJ.s 
horas da noite; os empregados da lim
peza pública (São Paulo) trabalhavam 
l 2 a 16 horas. sem folga nem dcscan
,o. isso apesar de serem empregados
municipais; portuários (Santos e Rio).
,1u seja. pessoal da estiva, docas. car-

.. 

vão, também não tinham hora deter
minada, trabalhando por volume ou 
tarefa, e era o que o corpo desse. Não 
havia dias de descanso: somente se res
peitavam feriados restritos e de muita 
importância, como paixão e Natal. 
Nas fábricas e oficinas respeitava-se o 
domingo, mas o comércio varejista, 
barbeiros, padeiros, só fechavam ao 
meio-dia". 

Nas fábricas trabalhava um grande 
número de crianças. Num levantamen
to feito em 1901 em São Paulo dizia: 

"É considerável o número de me
nores, a contar dos 5 anos, que se ocu
pam em serviços fabris". 

O jornal "La Bataglia" escreve em 
1917 que numa fábrica de fósforos, em 
São Paulo, havia mais de 100 crianças 
de 7 a 12 anos de idade. 

Uma outra noticia de jornal do mes
mo ano em São Paulo nos dá idéia 
mais clara: 

"Assistimos ontem a entrada de cer
ca de 60 pequenos, às 19 horas, na sua 
fábrica da Moóca: Essas crianças, en
trando àquela hora, saem às 6 horas.

Trabalham, pois. 11 horas a fio, em 
serviço noturno, apenas com um des
canso de 20 minutos à meia-noite. 

O pior é que elas se queixam de que 
são espancadas pelo mestre de fiação. 

NADA 
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Muitos nos mostraram equimoses nos 
braços e nas costas. Alguns apresen
tam mesmo ferimentos produzidos 
com uma manivela. Uma há com as 
orelhas feridas por continuados puxões. 
Trata-se de crianças de 12. 13 e 14 
anos". 

Nessa situação a classe operária co
meça suas lutas. Logo aparecem as 
primeiras organizações: grupos de tra
balhadores que se uniam para resistir 
à exploração patronal. Formam-se as
sim vários tipos de uniões. 

Os patrões perseguiam os operários 
que lideravam lutas e sobretudo os que 
lutavam para organizar sua classe. 

A polícia, a: serviço dos patrões, 
sempre estava pronta para impedir 
reuniões operárias. Operários lutado
res estrangeiros foram expulsos do país. 
A acusação era a mesma de sempre 
em todos os países capitalistas: bader
neiros, agitadores, arruaceiros, sub
versivos. Estes operários queriam sub
verter a ordem. A ordem para os pa
trões era esta: patrão enche o bolso de 
milhões e operário mal ganha o que 
comer. Quem for contra isso é bader
neiro... Essa é a Bíblia dos patrões 
aqui no Brasil e em todos os países on
de existe patrão. 

No ano de 1906 se realiza no Rio o l� 
Congresso Operário Brasileiro. Foi um 
passo importante para a luta da classe 
ooerária. Dentre as conclusões tiradas. 
três se referem a jornada de trabalho: 

l - Concentrar esforços em todo país
na luta pela redução da jornada de
trabalho pura apenas R horas diárias. 
sem diminuição do salário. 

Esta era a grande luta dos operá
rios do mundo todo. 

2- Fazer ativa propaganda entre os
operários para que não aceitassem o 
trabalho por peça ou empreitada. 

:sto arruína a saúde do trabalhador. 
f;u. cum qut: cada um procure ganhar 
mai� dinheiro. prejudicando ,eus com
panheiro, de nfício e porque esses sis
lcma� eram uma grande barreira par;i 
J cunquista das� horas de trai1alho. 

.1- üue ,e tkvia dar pn:fcr011cia à 111-
1,t pelas H hor:t, de tr:i°halh,1. c:m lu�ar 



.. da luta apenas por aumento salarial. 
Eles achavam que com a diminuição 
da jornada os capitalistas teriam que 
empregar mais homens para manter a 
mesma produção ou aumentá-la. As
sim diminuiria o nún:iero de desempre
gados, aumentaria a procura de mão
de-obra por parte dos industriais e di
minuiria a. oferta de mão-de-obra por 
parte dos trabalhadores, o que faria 
aumentar os salários necessariamente. 
Assim, lutar pela diminuição da jor
nada de trabalho era lutar indireta
mente pelo aumento salariaL 

Neste congresso de 1906 ficou deci
dido que o H de maio de 1907 seria o 
início da grande campanha pelas 8 ho
ras. 

MAIO DE 1907: 

AS GREVES PELAS 

8HORASDE 

TRABALHO 

A 3 de maio de 1907, operanos de 
duas fundições solicitam a fixação da 
jornada de 8 horas e pagamento sema
nal sendo atendidos. Os pedidos se es
tendem, com muitas recusas, e a greve 
se inicia na construção civil, na indús
tria metalúrgica e de alimentação. No 
dia 8 de maio o número de grevistas 
era de 2.000. Alguns dias depois ade
rem ao movimento dos gráficos. sapa
teiros, parte dos empregados da limpe· 
,.a pública e os têxteis que, pela pri
meira vez. realizam uma greve de todo 
o ramo na cidade. Além -das 8 horas.
reivindic.:am um aumento de salário\
na base de 25% para os operários pa
�os por dia e 35% para os 4ue traba
lham por tarefa.

No começo da greve os industriais \t.: 

negam a atender qualquer reivindic.:a 
,:elo dos operários. Negam-se a aceitar 
.1s 8 horas de trabalho. 

Dia I o de maio os industriais fai'em 
ttma nova reunião e elegem urna cu
:111\\Jo nara tomar as \eguinre, prm; 
,lêrll·ia\:

0 
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l- pedir garantia a� Estado para que
o trabalho possa contmuar;

2- obrigar a imprensa a não dar no-
tícias da grue; . . 3- organizar uma associação dos m
dustriais de todos os ramos; 

4- estudar o que se poderia fazer so
bre o aumento do salário e a diminui
ção das horas de trabalho. 

Os operários resistiram em greve por 
um mês. Os da Construção Civil e os 
gráficos conseguem o que queriam e 
voltam a trabalhar. Os têxteis obtem 
vitórias parciais e retornam ao traba
lho. Os metalúrgicos nada conse
guem. Outras greves.estouram nos me
ses seguintes pelos mesmos motivos. 

Em 1908 estoura a greve dos traba
lhadores das docas de Santos pelas 8 
horas (trabalhavam até 18 horas por 
dia). Para o governo e os capitalistas 
era um grande prejuízo pois ali passa 
toda exportação de café. São desloca
dos navios de �erra do Rio de Janei
ro para Santos. A extrema violência da 
policia os operários respondem com 
violência. Houve mortos e feridos. Os 
operários são vencidos. Os que não fo
ram mortos, feridos, presos ou depor
tados foram obrigados a voltar ã.õ tra
balho sob a mira das armas. O horário 
de trabalho continuou o mesmo. 

Ainda em 1908 os chapeleiros de 
São Paulo também vão à greve pela re
dução da jornada. São derrotados por 
causa dos fura-greves, ''Orumiros" co
mo se chamavam naquele tempo. 

A duração da jornada de trabalho 
variava de categoria para categoria e 
de um estabelecimento para outro. Não 
havia uma norma comum. Levando 
em conta isto podemos citar alguns 
dados aproximados do ano de 1911: 

- construção civil: 8 horas;
- indústria de chapéus: 9 horas;
- fundições e oficinas mecânicas: 9

• 1 11 horas;
- fábricas de tecidos: 10 a 12 horas.
Além dessas jornadas normais, ':.,t·

·.-ia as horas extras que eram pagas 
,em acréscinllh 1iu com adicional de 
10% a 25%. 

:\ luta pelas 8 horas continua firmc 
no-; .1no\ seKuinles. Em fins de abril é 

l 
} 

começo de maio de 1912 retoma um 
ciclo de greves semelhantes ao de 1907 
em São Paulo. O início se dá na fábri
ca de calçados -=:tark com a greve por 
aumento de salário, abolição do tra
balho por peça e a jornada de 8 horas 
de trabalho. Após abranger cerca de 
9.000 trabalhadores, acaba-se concen
trando em dois ramos importantes -
têxteis e sapateiros. Os sapateiros re
tornam ao serviço após obter um au
mento salarial de 10% e o horário de 8 
horas e meia. Os têxteis são obrigados 
a voltar ao serviço sem conseguir nada. 

Mas a luta mais conhecida deste pri
meiro período da história da classe 
operária brasileira é a greve generali
zada no Estado de São Paulo em 1917. 
Durante 3 dias os grevistas e os mora
dores dos bairros operários chegaram 
a tomar conta da cidade de São Paulo. 
A greve começou em uma fábrica na 
capital, e dois dias depois já tinha 40.00) 
operários em greve. O movimento se 
espalha por Santos, Campinas e outras 
cidades do interior. 

O Comitê de Defesa Proletário que 
reunia os grevistas fazia várias exigên
cias aos patrões e ao governo: 

A luta pelas 8 horas continua firme 
nos anos seguintes. Em fins de abril e 
começo de maio de 1912 retoma um 
ciclo de greves semelhantes ao de 1907 
em São Paulo. O início se dá na fábri
ca de calçados Clark com a greve por 
aumento de salário, abolição do traba
lho por peça e a jornada de 8 horas de 
trabalho. Após abranger cerca de 9.00) 
TRABALHADORES, ACABA-SE 
CONCENTRANDO EM DOlS RA
MOS lMPORTANTES - têxteis e sa
pateiros. Os sapateiros retornam ao 
serviço após obter um aumento salarial 
Je 10% e o horário de 8 horas e meia. 
,Js têxteis são obrigados a voltar ao 
,erviço sem conseguir nada. 

Mas a luta mais conhecida deste pri
:nciro período da história de classe 
,Jperària brasileira é a greve generali-
1.ada no Estado de São Paulo em 1917.
')urante J dias us greyistas e llS mora
,íore� Jos bairros operáriús chegaram
., tcm.\r cu11ta da cidade de S:\o Paulo.
.\ �rc\e comci,:ou em uma fábrica na
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capital, e dois dÍas depois já tinha 
-l0.000 operários em greve. O movi
mento se espalha por Santos, Campi
nas e outras cidades do interior. 

O Comitê de Defesa Proletário que 
reunía os grevistas fazia várias exigên
cias aos patrões e ao governo: 

1- liberdade para os militantes pre
sos e que nenhum fosse dispensado do 
trabalho por ter participado ou lidera
do a greve; 

2- Fim da exploração do trabalho de
menores de 14 anos e fim do trabalho· 
noturno para mulheres e menores de 
18 anos; 

3- Aumento de 35% para os salários
mais baixos e 25% para os outros; 

4- Pagamento feito cada 15 dias e
garantia de trabalho permanente; 

5- Jornada de trabalho de 8 horas e
semana inglesa (36 horas de descanso 
ininterrupto); 

6- Aumento de 50% em todo traba
lho extra. 

Os grevistas sofreram uma forte re
pressão do exército e da polícia. Os 
patrões não queriam ceder em nada. 
No fim tiveram que conceder aumento 
salarial. A jornada de 8 horas não foi 
conquistada. Os patrões sabiam que o 
lucro deles dependia da quantidade de 
horas trabalhadas, por isso se opu
nham violentamente contra a redui,:ão 
Ja jornada de trabalho . 

Até essa grande greve de São Paulo 
não havia nenhuma lei sobre a jornad,t 
Je trabalho. Agora. a partir deste ano 
de 1917 comei,:arào a aparec.:er projelth 
de lei. de regulamentos sobre vário, 
.i�pectos ela vida operária. inclusive \u
brc a jornada de trabalho. 
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1.1917-1932: A lut� operária continua. Em 

� 917 sai a 1� lei sobre horári'o de trabalho 

No ano de i917, na Câmara dos De
utados é apresentado um projeto de 
i para se criar um Código de Traba
o. Deveria incluir, entre outros pon
s, o salário mínimo estabelecido pelo 

ovemo e a proteção ao trabalho da 
. ulher dando-lhe um horário de 6 ho
.s por dia. 
Com a experiência das greves, os pa
.'M!s tinham se organizado para en-

-emar unidos a classe operária. Filia
os ao Centro Industrial do Brasil
�.I.B.) opõe-se frontalmente à re

. llÇão da jornada e à fixação de um
alário mínimo. Aceitam em parte que

governo fitça leis sobre acidentes de 
-abalho, descanso semanal e proteção
. o trabalho da mulher e do menor.

Em julho de 1917 o deputado cario
a Maurício Lacerda apresenta um 
rojeto de lei que estabelece a jornada 

le 8 horas para todos os trabalhado
-s. Esse projeto de lei, logo depois, 
, rá integrado ao projeto do Código de
rabalho. Mas este não irá para frente

.evido à forte oposição dos patrões. 
>urant� os arios de 1918 e 1919 o prq:
to sera levado em banho-maria nas

iscussões da Câmara. Fica esquecido
m alguma gaveta e não se falará mais
isso por alguns anos como queriam os
atrões.
Enquanto isso as greves exigindo au

.en�os salariais e redução da jornada
'ntmuavam. Entre 1917 e 1920. tanto
. capital como interior de São Paulo 
maior causa das greves continuara�
.ido estas Juas reivindica<;ões.
Em 1918. no Rio de Janeiro. dep,iis

· uma fracas\aJa tentativa de insur
:icão, de<;cncadcou-<;e uma greve da 
,al part;c1p<.1ram mais de 20 mil tra-
tlhadore,. ()<; patrôe<; exigem o fim 
l grcvc. r J '-iindicato d1><; fêxtcis colo-

ca como condições garantia à liberda
de de pensamento, 8 horas de trabalho 
e instituição do salário mínimo. 

Em maio de 1919 uma greve de di
versas categorias. em São Paulo. colo
ca como primeira reivindicação o dia 
de 8 horas de trabalho . 

Os patrões vão-se dando conta que 
não dá mais para tratar os operários 
só na base do porrete. Tornava-se ne
cessário fazer alguma regulamentação 
das relações entre operários e patrões. 
O exemplo da história de outros países 
influia nesta mudança de mentalidade . 

O Brasil tinha assinado o Tratado 
de Versalhes no fim da 1� Guerra Mun
dial. Os países signatários se compro
metiam a conceder direitos iguais à 
classe operária. Isto era por um moti
vo de generosidade mas era um acor
do com sentido comercial. Nenhum 
país deveria tirar vantagem do fato de 
gastar menos com. a mão-de·obrà. Era 
um problema de. concorrência entre 
capitalistas. 

Em 1923 ocorrem várias greves. A 
mais impot1ante -é- uma greve dos tece
lões de São Paulo que durou 3 meses. 
Essa greve acelerou a decisão da Câ· 
mara de se criar um _novo projeto de 
Código de Trabalho. E uma retornada 
do projeto de 1917 que tinha sido es
quecido. Mas os patrões não aceita
vam uma lei que os obrigasse a conce
der as 8 horas a todos os trabalhado
res. Fazem violenta oposição ao Có<li-
150 cujo projeto é suspenso em nu,em
bru de 1923 e nào mais será votado. 
Desse projeto de Có<ligo ,ó ,aírar.i 
duas leis: urna ,ohre férias ( 1925) :: 
Dutra -;ohrc o trabalho de mcn,)r,:·. 
1 [927). 

.-\ <1r�umcnta,;:io dn, patr,)n par;:i 
impedir 'lflla ie1 411c rc�ularnenta\\t: o 

' 

; 

( 
f 

horário de trabalho era que as 8 horas 
eram uma prática própria da Europa e 
não era bom que se adotasse no Brasil. 
Com a lei das 8 horas o operário brasi
leiro se tornaria vagabundo, o_ioso, 
preguiçoso. 

Até 1932 a classe operária brasileira 
inclui entre suas reivindicações a jor
nada de 8 horas. Alguns setores ou fá-

Vimos que durante todos os anos 
anteriores a 1930 os patrões sempre se 
opuseram à jornada de 8 horas. As ca
tegorias ou fábricas que neste p�ríodo 
conquistaram as 8 horas mantinham 
este direito enquanto tinham força. 
Quando os patrões conseguiam nova
mente sobrepor a sua força, rasgavam 
os acordos e os operários voltavam no
vamente para as 10 ou 12 horas diá
rias . 

Com toda a nova política do gover
no da Aliança Liberal, que chegou ao 
poder em 1930, não dava mais para 
impedir a regulamentação da jornada. 
Assim, os patrões tiveram que engolir 
a lei que o governo fez. Em 1932 fo
ram feitos 2 decretos-leis para regula
mentar a jornada de trabalho no co
mércio. O de 22.3.32 regulamenta o 
horário no comércio. O de 4.5.32 regu
lamenta o horário na indústria. Os 
dois decretos-leis permitem a extensão 
da jornada para 10 horas desde que se 
pague um adicional. 

A duração normal do trabalho passa 
a ser de 8 horas. Há excessões para 
menos. O que passa a existir é uma lei. 
Sua aplicação é bem relativa. Tanto é 
<1uc cm 1935 no programa de Aliança 
Nacional Libertadora se reivindicava a 
jornada de 8 horas: 

·'Não pagamento das dívidas exter
nas, denúncia dos tratados comerciais 
com o imperialismo, nacionalização 
dos serviços públicos, JORNADA DE 
OITO HORAS". 

Isto �- porque os patrões nào que-
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bricas conquistaram as 8 horas mas 
nada de leis.· 

Em 1932 no governo Vargas é regu
lamentada a jornada de 8 horas.

No dia 11 de novembro de 1887 os 
gperários americanos foram enforca
dos por sua luta pelas 8 hora. No �ra
sil quantos operários foram assassina
dos por lutarem pelo mesmo ideal? 

riam concordar em ceder neste ponto. 
Ainda em 1940 Getúlio Vargas faz 
mais um decreto que dispõe sobre a 
duração do trabalho em quaisquer ati
vidades privadas. 

Em l'! de maio de 1943 o ditador 
Getúlio Vargas faz publicar a Consoli
dação das Leis do Trabalho (C.L.T.) A 
C.L.T. não traz nada de novo. Ela .
simplesmente reúne de maneira orga
nizada todas as leis que já tinham sido
feitas nos anos de 30 a 40.

Vamos ver como consta na C.L.T. a 
questão da jornada de trabalho: 

Artigo 58 - "A duração normal do 
trabalho, para os empregados em qual
quer atividade privada não excede_rá
de 8 horas diárias, desde que não se1a 
expressamente fixado outro limite." 

Artigo 59 - "A duração normal do 
trabalho poderá ser acrescida de horas 
,uplernentares, em número não exce
dente de duas, mediante acordo escrito 
entre empregador e empregado, ou 
mediante contrato coletivo de traba
lho". 



Artigo 61 - "Poderá a duração do. 
tr:tbalho exceder do limite legal ou 
convencionado,· seja para fazer face a 
motivos de força maior, seja para aten
der à realização ou cc·1clusão de servi
ços inadiáveis ou cuja inexecução pos
sa acarretar perigo manifesto.·· 

Se lermos com atenção os três arti-

... 

gos da CL T �ci�a vai:nos reparar no 
seguinte: a pnmeira afirmação de que 
a jornada de trabalho não pode exce
der de 8 horas diárias fica na prática. 
sem efeito, com os artigos 59 e 61. Vê- .· 
se portanto, que a prática das "horas
extras·· não é um simples abuso do pa
trão, mas tem base na própria lei. 

5. 1970-1980: Os patrões driblam a Lei:
as horas-extras, os 3 turnos 

O golpe de 1964 foi claramente des
fechado a favor dos patrões e contra os 
trabalhadores. Ou seja, um golpe de 
classe. 

Centenas de sindicatos da cidade e 
do campo são colocados sob interven
ção. Milhares de militantes sindicais 
são perseguidos pelo regime militar: 
morte, prisão, tortura, desemprego, 
banimento são os variados destinos. 
Segue-se a nova lei para proibir as gre
ves; (Lei 4330) o arrocho salarial, o 
Fundo de Garantia por Tempo de Ser
viço. Esta era a limpeza de terreno 
considerada necessária para retomada 
da confiança dos capitalistas para in
vestirem e a economia voltar a crescer. 

O período de 1964 a 1967 é de reces
são da economia. Nestes anos o horá-

rio de trabalho da maioria das indús
trias é de 8 horas. Isto vai mudar a 
partir de 1968 quando a economia en
tra numa nova fase de crescimento. 

A teoria do governo nestes anos. 
de 1968 a 1973 era a seguinte: "Vamos 
trabalhar duro, colaborar para fazer 
crescer o bolo da economia. Quando o 
bolo estiver crescido vamos reparti-lo". 

A realidade demonstrou depois o · 
contrário. O bolo cresceu mas o gato 
comeu! 

A lei do arrocho salarial produziu 
seus efeitos. O nível de vida do ope
rário cai rapidamente. O operário che
ga às portas do milagre na lona. 

Na situação de crescimento acelera
do (1968-1973), de repressão violenta, 

AGOR.A 
L,E;VANTA 

� DA\' & 
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I , 11AR,, 
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a jornada de 8 horas se perde mais 
uma vez. Os patrões exigem horas ex
tras todo dia. O trabalhador aceita pa
ra não perder o emprego e para aumen-
tar seu salário. . ·

Assim,. nestes anos de 1970 a 1980. 
depois de quase 100 anos de lutà pelas 
8 horas, encontramos em grande parte 
das empresas, tanto nacionais como 
multinacionais milhões de operários 
que têm mais ou menos o seguinte ho
rário de trabalho: 

- 8 horas normais
- l hora de 36 minutos para com-

pensar o sába�o 
- 2 horas extras
- 8 horas extras aos sábados
- algumas vezes até aos domingos
- muitas vezes preferem receber as

fl!rias em dinheiro do que tirá-las. 

O QUE SIGNIFICA FAZER 
HORAS EXTRAS 

Se um trabalhador fizer ti Jr,,rus 1wr
mu1s, mais / horu <' Jô m11wtos para 
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compensar o sábado, mais 2 horas ex·
tras por dia, mais 8 horas-extras ,no
sábado, no final de 35 anos qual sera o 
seu resultad.o?

Resultado: em lugar de 35 anos terá 
trabalhado 48 anos.

Vejamos: no final de 1 ano:
52 X 48 = 2.496 horas normais 
52 X 18 = 936 horas extras 
no final de 35 anos: 
JS X 2.496 = 87 .360 horas normais 
JS x· 936 = 32.760 horas extras 
Conclusão: 35 anos de trabalho normal 
13 anos de trubullzo extra. 

E uinda mais: com isso ele deixou
13 companheiros desempregados por 
um uno. 

A LUTA CONTRA A HORA-EXTRA 
E PELA SEMANA DE 40 IIOH.AS 

Ao mesmo tempo ·que os patrocs im
pckm semana� de _trabalho nn11to mal\
1:ompri<las. o movimento -;indicai pa\· 
-;a a reivindicar uma �emana de 40 ho
ras. -.cm desrnnto de salário. 



-Como exemplo basta ver a reivin
dicação dos metalúrgicos de São Ber
nardo no seu 2� Congresso, em setem
bro de 1976. Eles reivindicaram várias 
coisas ligadas ao horário de trabalho. 
tais como: a semana de 40 horas; re
dução das horas-extras e dos turnos de 
revezamento: 

"Horário de Trabalho: 

1- Quanto à disciplina do horário de
trabalho: 

- redução da jornada de trabalho
para 40 horas semanais. com sábados 
livres; 

- fixação da jornada diária de 8
horas, com a prestação de um máximo 
de duas horas-extras, e apenas em si
tuações excepcionais; 

- pagamento de um taxa adicional
mínima de 50% para cada hora-extra 
trabalhada; 

- o trabalho será executado em ho-
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rário fixo. e liminando-se os turnos de 
revezamento; 

- enquanto o trabalho em turnos
não for definitivamente eliminado, não 
serão colocados em regime de turnos 
os empregados estudantes." 

A categoria que conseguiu fazer u� 
boicote organizado às horas-extras fot 
a dos metalúrgicos de São Bernardo do 
Campo. Foi em 1979. A direção do 
Sindicato lançou esta forma de luta vi
sando impedir as indústrias de faze
rem estoques e assim ter condições de 
resistir a uma greve prolongada. 

Mas a partir do fim de 1980, a eco
nomia brasileira entra numa profunda 
crise. Os patrões, lógico, não querem 
diminuir seus lucros. E a primeira me
dida de que eles lançavam mão é a re
dução salarial. Desta vez eles propu
zeram reduzir a semana de trabalho 
mas com redução de salário. 

• • •  -1, • • • 
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6. 1S-8ú - A crise e as quarenta
horas semanais 

Nos anos de ouro do milagre a eco
nomia brasileira tinha crescido na base 
de 10% ao ano. Ao mesmo tempo os. 
salários tinham baixado: a miséria foi 
o outro lado da moeda dos lucros fan
tásticos deste período.

Quando a economia começa a entrar 
em recessão, os patrões propõem redu
ção da jornada de trabalho com redu
ção de salários. Eles pensam que o 
medo do desemprego levaria os traba
lhadores a aceitar esta proposta. Eles 
dizem que suas fábricas estão em crise 
e que a crise tem que ser paga por to
do mundo. Dizem que eles vão dimi
nuir seus lucros e que os trabalhadores 
vão ter um p.equeno prejuízo. nos seus_ 
5alários. 

De repente eles querem fazer esque
cer tudo o que significa ser patrão no 
Brasil hoje. Eles querem fazer esque
ce� os lucros. ,,altíssimos que tiveram 
durante as anos do milagre. Eles que
rc_Qi fazer esquecer que durante os; 
aóÓ$- de milagre eles estavam satisfei
t�·-. e concordàlldo com este governo 
que aí estâ. Eles se divertiam quando 
.o governo militar prendia, torturava e 
matava operários e camponeses para 
defender suas indústrias e latifúndios. 
Agora os patrões querem um pacto de 
amizade, um acordo entre amigos para 
acabar com a crise. Dizem que é só os 
operários pararem com as greves e
aceitar os reajustes salariais abaixo do 
custo de vida, que tudo vai se resolver. 

Dentro deste quadro a proposta de
reduzir a semana e o salario seria a 
proposta boa, cheia de bom senso. 

A proposta contrária, que nasce no 
movimento operário combativo, é 40 
horas semanais sem reduçào de salá
rio . Significa cada um trabalhar mc
!Hl\ e todos trabalharem. 'la grande 
.:rcve do\ 41 dias do� mctalúrl(irn\ de 

MAIS DUA; CRISé� 
/ DESSAS r; �u íb½O
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São Bernardo em 1980 aparece a pro
posta de 40 horas sem desconto. 

No ano de 1980 os petroleiros du
rante sua campanha salarial conquis
taram as 40 horas sem desconto para 
todos os petroleiros do Brasil. 

No final do ano de 1980 durante a 
campanha salarial dos metalúrgicos de 
São Paulo, Osasco e Guarulhos pela 
primeira vez aparece uma defesa da 
proposta patronal feita por um setor 
do movimento sindical. Contrapondo
se à proposta da Oposição Sindical 
Metalúrgica de São Paulo que defen
dia as 40 horas semanais sem redução. 
do salário, a diretoria do Sindicato
(pelegos + PCB) declara "julgar ino
portuna esta reivindicação". 

Hoje pode ser considerada uma ban
deira generalizada (continua tendo ex
ceções) dentro do movimento sindical 
a reduç:lo da jornada para 40 hora, ,.:. 
manais. 
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7. CONCLUSÃO

Uma observação se faz necessária 
quanto ao presente texto: não é com
pleto nem acabado mas acreditamos 
que mostra uma série de pistas para 
quem estuda história em função de 
preocupações atuais. 

A pesquisa sobre a história da jorna
da de trabalho no Brasil certamente 
tem um aspecto frustrante. É o seguin
te: após 100 anos de lutas pela redu
ção da jornada de trabalho, nos depa
ramos hoje com categorias inteiras 
cumprindo jornadas de 12 horas ou 
mais como é o caso do transporte ur
bano e construção civil. Como bem ex
pressa a frase do peão de obra: "Não

me venha falar em 40 horas pois nem 

com 70 horas semanais consigo viver". 
A história da jornada de trabalho 

não é uma _linha evolutiva de aperfei
çoamento. E sim uma linha em zigue
rngue de acordo com a correlação de 
forças do momento. Basta pegarmos o 
exemplo ao qual nos referimos há pou
co: a categoria da construção civil. Em 
1907 ela tem uma conquista das 8 ho
ras ao passo que hoje esta jornada está 
aumentada e·m 50%. 

Sendo ·a jornada de trabalho a pedra 
de toque da exploração da força de 
trabalho, a própria lei que fixa a quan
tidade de horas fica sujeita a correla
ção de forças entre patrões e trabalha
dores. 

40Hore1s !l.' 
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HISTÓRIA DA SOCIEDADE - Modo de Produção Tribal 

MODO DE PRODUÇÃO TRIBAL 

Os primeiros grupos de pessoas que temos conhecimento, viviam em comunidades 
itivas. Sobreviviam de coleta de alimentos, eram totalmente dependente da natureza. 

. sua dependência em relação a natureza eram nômades 1 , migravam por causa das 
npéries (cheias, secas, ... ), falta de alimentos e ataques de animais selvagens. 

A relação entre as pessoas do grupo era de respeito, repartindo o produto colhido 
e todos e todos tinham o direito de colher para sua sobrevivência. 

O homem nessa época, tinha medo dos fenômenos da natureza dedicando-lhe um 
eito Divino. Havia uma relação de harmonia entre o grupo e deste com a natureza. 

Aos poucos, os homens desenvolveram suas habilidades e começaram a construir 
, instrumentos de trabalho, feitos inicialmente de pedras, madeiras e ossos. Assim o 
.umano começou a dominar a natureza para seu próprio beneficio. E ocorreram duas 
ides descobertas: o fogo e o cultivo da agricultura. Estas novas descobertas 
:ribuíram para que o homem se tomasse sedentário2 

. Com o passar do tempo os 
Jos cresceram e, organizaram-se em tribos, fixando-se em determinadas áreas de 

. Com o desenvolvimento das ferramentas, o homem começou a cultivar a agricultura 
�-:>mesticar animais selvagens. Assim o homem deixou de ser totalmente dependente 
1atureza e, começou a produzir o que era necessário para sua alimentação. 

As tribos foram as primeiras formas de sociedade organizada (Comunidade Tribal). 
tribos, todos tinham direito de produzir e direito sobre os bens produzidos e sobre 
nimais domesticados. Todos os bens produzidos e animais domesticados eram 

1unitários. 
Nas as tribos decisões eram tomadas em conjunto. O chefe da tribo era escolhido 

e aqueles que tinham maior capacidade de trabalho e de luta. Era respeitado pela sua 
gem, experiência e dedicação. Tinha um papel de líder, coordenador. Mas não 

lorava e nem oprimia, outras pessoas de sua tribo. 
A divisão existente no modo de produção tribal, era uma simples divisão de tarefas, 

ivadas por diferença de idade e, principalmente de sexo. Os homens 

,111ade - Tribos ou povos que estão (estavam) sempre se deslocando cm busca de alimento ou 
·tgens; etc.
ientário - Tribos ou povos com habitação lixa.
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dedicavam-se a caça, a pesca e ao pastoreio, enquanto as mulheres se dedicavam a 
agricultura. a produção de cerâmica e a casa (atividades domésticas) Mais tarde com a 
tração animal, o homem assumiu a tarefa de lavrar a terra. Todos tinha a mesma 
importância na tribo, e a divisão de tarefas não causava desigualdades sociais entre os 
membro do grupo. 

Mas aos poucos, essa simples divisão de tarefas foi sofrendo mudanças, até que 
algumas tribos passaram a se dedicar exclusivamente à agricultura, .outras à pecuária. 
Foi a primeira divisão social do trabalho. 

Com as descobertas de novas técnicas e novos instrumentos de trabalho, possibilitou 
ao homem um grande aumento de produção. As tribos passaram a produzir mais do que 
necessitavam para viver, bem mais do que consumiam. Assim, começou a existir uma 
sobra, um excedente3 

, que inicialmente era usado em cerimônias religiosas como ação 
de graça. 

Como nesta época as tribos dedicavam a natureza poderes divinos, faziam grandes 
festas no início da nova colheita. Nestas festas religiosas queimava-se o que havia sobrado 
da colheita anterior. Com esse cerimonial consumia-se to�o o produto excedente. 

A produção específica: na agricultura ou na pecuária, e o desenvolvimento das 
novas técnicas proporcionava às tribos uma produção além do necessário para o consumo. 
Mas, ao mesmo tempo cada tribo não produzia tudo o que precisava para a sua 
sobrevivência, passando a trocar o excedente, com outras tribos . 

Aos pouco a produção coletiva foi sendo controlada por alguns chefes de família, 
principalmente por aqueles que tinham a tarefa de comercializar. Estes passaram a se 
apropriar de uma parte do excedente para proveito próprio e da sua família. 

Com o aumento e a apropriação do excedente por algumas famílias, as tribos 
foram deixando de ser uma comunidade onde as pessoas tinham direitos iguais. Passando 
a ser uma sociedade com desigualdade social. 

No princípio, já existia uma diferença natural entre as tribos mais fortes e as 
tribos mais fracas. Ocorriam guerras entre as tribos e a partir de uma certa época os 
prisioneiros capturados foram sendo transformados em escravos4 

. 

Os escravos desta época eram agregados a família ou a tribo. E com o aumento de 
mão de obra nas tribos, aumentou a produção de bens materiais, crescendo o excedente. 

1 Excedente - Sobra. Neste caso. produção maior que o consumo. 
' Escravo - O escravo no Modo de Produção Tributário, é diferente do cscrarn no Modo de 
Produção Escravista. No Modo de Produç�io Tributário o escravo é agregado a família ou a tribo: 
e no Modo de Produção Escravista o escravo é considerado coisa sem espírito e sem alma. 
propriedade privada do Senhor ou do Estado. 
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As guerras que eram travadas com o objetivos de ampliar o poder econômico dos 
impérios e dos grandes proprietários acabavam destrnindo boas partes das forças 
produtivas. Lavouras eram queimadas, cidades eram saqueadas, estradas 
interrompidas, além de matarem milhares de animais e seres humanos. 
Os escravos não ganhavam nada com aquele trabalho duro e, portanto, muitas vezes 
sabotavam. as plantações e destruíam as ferramentas. Também corno forma .de

resistência aconteciam rebeliões de escravos, como a fan10sa revolta de Spartacos. 

Muitos senhores de escravos começavam a achar melhor diminuir o grau de 

ressão, para manter o nível de crescimento da produção. Chegavam as vezes, a conceder 
;i-_,erdade para os escravos ou pagar alguma quantia em dinheiro para aqueles que 
½alhavam mais, como estímulo para uma produtividade maior. 

Muitos proprietários, pressionados pelo medo de revolta ou pelo desinteresse do 
-ràvo em produzir, começavam a sentir a vantagem na entrega de um pedaço de terra
ra a cultura livre em troca de uma parte do que se produzia nela, ou pagamento de uma
1da em produtos. Também precisaram dividir as terras entre os chefes militares, como
• na de protege-las melhor contra os invasores.

Desse maneira o Modo de Produção Escravista, começou a ser substituído por
a nova forma de exploração do trabalho humano, que possibilitou um novo modo de

Jdução: Modo de Produção Feudal.

MODO DE PRODUÇÃO FEUDAL 

A transformação que ocorreu na sociedade com o fim do escravismo não acabou 
Ll a exploração econômica e com a opressão política. Os ex-proprietários de escravos 
tomaram senhores feudais. Os escravos e parte dos soldados se tomaram servos. 
;se novo tipo de sociedade, chamado feudalismo,já não havia corrente nem chicotada, 

LS era o servo que trabalhava e produzia na 
ra, enquanto os frutos do seu trabalho era apropriado pelo senhor feudal (pelo menos 
naior fatia). 

O feudo é uma grande extensão de terra pertencente a um senhor. Esse senhor 
:la! concedia pedaços de suas terra para os servos plantarem e produzirem os alimentos 
-::ssários a sua sobrevivência. Mas boa parte de sua produção tinha que ser destinado 
senhor. 

Além disso o servo tinha que deixar sua roça três ou quatro dias da �emana e 
·tivar outras terras do senhor. O seno estava preso a terra e devia total ubcd1ênc1a ao
1hor.

HISTÓRIA DA SOCIEDADE - Modo de Produção Feudal - 13 

Cada senhor feudal exercia, no seu feudo, o poder político, militar e judicial. Esse 
poder era tão grande que o senhor tinha direito, se quisesse, de dormir a primeira noite 
com qualquer noiva que se casasse em seu feudo. 

Durante o feudalismo o rei d e  cada nação não tinha força para controlar 
politicamente todo o Estado, e concedia ao clero e aos nobres este poder. 

Os feudos eram auto-suficientes. Produziam tudo que necessitavam. Ao contrario 
dos es�ravos, os servos podiam ficar com uma parte daquilo que produzia, por isso 
tinham mais interesse no trabalho e a produção sempre aumentavam. 

No feudalismo surgiram técnicas mais eficientes para a fundição de metais, a 
fabricação de moinhos de ventos e de água. Estes eram usados como fontes de energia 
nas oficinas de mineração, de corte de madeira, de produção de papel e pólvora. 

No feudalismo não há mais uma dominação basicamente pela força. Agora a 
dominação se apoiava no controle das idéias. 

A Igreja teve um papel importante e triste nessa época. Ela foi se tomando uma 
grande proprietária de terra que recebia dos senhores feudais como doações e heranças. 
Chegou a ser a maior proprietária de terra de toda a Europa9 

. 

Dessa forma, o clero acabou se aliando a classe dominante, passando a interpretar 
o Evangelho sob o ponto de vista favoráveis aos ricos. Nos sermões pregavam que, na
terra, era preciso sofrer para ganhar o reino dos céus. Desse modo, difundia o conformismo
e a aceitação da opressão que eram exercidas pelos senhores feudais.

Além disso, A Igreja chegou a vender a "salvação" dos ricos em troca de doações 
e riquezas. Com tudo isso, seu papel foi o de ajudar a manter os privilégios dos poderosos. 

Controlando a educação, a Igreja espalhou essas idéias favoráveis à dominação. 
A isso chamamos dominação ideológica. O clero era assessor especial dos nobres e dos 
reis, dirigindo, assim, indiretamente o próprio Estado. 

No início do feudalismo, havia apenas um pequeno comércio. As estradas eram 
poucas e suas condições de trafego eram péssimas. Os senhores feudais cobravam altos 
pedágios dos comerciantes que precisassem atravessar suas terras. Além disso, cada 
região tinha uma moeda diferente e isso dificultava o comércio. 

Aos poucos, com o desenvolvimento do artesanato, as trocas entre os feudos foram 
se intensificando. Fonnavam-se feiras nos crnzamentos das estradas, perto dos; castelos. 
Alguns servos abandonaram o trabalho agrícola e passaram a se dedicar cada vez mais 
ao artesanato. Transformado-se cm ferreiros, sapateiros, marceneiros, tecelões, etc. 
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No Modo de Produção Tributário ergueu-se grandes 1mpénos, como: Egito, 
--;oputâmia, Assíria, Pcrsia, etc. 

MODO DE PRODUÇÃO ESCRAVISTA 

No Modo de Produção Tributário, a cidade sobrevivia da exploração do campo 
avés da cobrança do tributo e da corvéia. Já no Modo de Produção Escravista a riqueza 
t gerado, através do trabalho escravo. 

No ano de 330 a.C. Alexandre, vindo da Macedônia na Grécia conquistou todo o 
iente Médio. Fundando nova capital no Egito (Alexandria), ocupou Babilônia, capital 
Pérsia e construiu novas cidades. Todo o território até a fronteira com a lndia passaram 
·er do seu domínio.

Em 7 anos seu exército percorreu 18.000 Km, fundando 70 cidades e construindo 
ttros gregos espalhando sua c4ltura. Alexandre construiu um império jamais visto 
teriormente. 

Quando Alexandre começou a percorrer o oriente, além de resolver os problemas 
�mos de seu país, isto é da Grécia, conseguiu constituir muito mais do que uma força 
1itar para dominar tantas nações: obteve a unificação econômica; com um sistema 
)netário uniforme para todo o Império; a unificação da cultura com a mesma língua; 
nstrução de novas cidades e a modernização de outras nos moldes das cidades gregas. 

Na Grécia, havia um grande número de pensadores, filósofos, que discutiam sobre 
:ida social e política. Alguns influenciaram muito o pensamento de outras nações, e 
ntinuam influenciando até hoje. Neste contexto nasceu o conceito de governo baseado 
democracia 8 

Com a super valorização das atividades intelectuais: filosofia, arte, esporte, música, 
', desvalorizou-se por completo o trabalho manual (braçal). Com isso valorizou-se a 
,soa que tinha condição de estudar e dedicar-se ao mundo da intelectualidade, e 
svalorizou-se a pessoa que realizava as atividades manuais, criando uma nova forma 
pensamento: o trabalho manual era para pessoas inferiores, sem cultura e sem alma 
portanto escravos. 

Os escravos eram considerados sem cultura, com isso também eram considerados 
..,jeto (coisa) de produção, servindo aos senhores da cidade ou ao Estado. 

uemocracia - Palavra vindo do grego: DEMO - POVO e CRACIA - GOVERNO, ou seja 
iverno cio Povo. Mas naquele tempo só eram considerado povo os homens livres (5% dos 
.Jradores das cidades). E estavam fora ela democracia. as mulheres. os pobres. os escravos e os 
·ange1ros.
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Com o surgimento do trabalho escravo e da propriedade privada, o mundo passou 
por grandes transformações. A desigualdade se consolidou e os seres humanos se 
dividiram em duas classes sociais: de um lado estavam os senhores, donos dos escravos, 
das terras, ferramentas de trabalhos, e de todos os bens materiais que eram produzidos, 
e, do outro lado estavam os escravos que não possuíam nada, não podiam vender sua 
força de trabalho nem emprega-la ·em beneficio próprio. Recebiam apenas a ração, vestes 
necessária para continuarem sobrevivendo e produzindo para os senhores. 

Como os escravos não podiam ficar com nada do que produziam, logicamente 
não sentiam o menor interesse e ânimo de trabalhar. Para manter os escravos produzindo, 
eram preciso exercer a violência direta sobre eles. 

Para governar a sociedade e manter sobre a dominação aquela quantidade enorme 
de escravos, evitar fugas e reprimir as revoltas, organizaram aos poucos, todo um sistema 
de poder controlado pelos senhores. Um sistema de governo baseado em autoridades, 
leis, tribunais. O qual era garantido pelas forças armadas. A esse sistema, em seu conjunto, 
damos o nome de Estado. 

O trabalho escravo permitiu a formação de grandes impérios. Até hoje existem 
grandes obras que foram construídas através dos trabalhos escravos: os templos e palácios 
da Grécia; os teatro e aquedutos de Roma. 

Os escravos executavam quase todos os trabalho braçais. Mas, havia também 
uma certa quantidade de trabalhadores livres, como artesãos, comerciantes e funcionários 
do Estado. 

Os senhores donos de escravos ocupavam-se apenas com as atividades 
administrativas e pensantes, como: .artes, esportes, filosofia, lazer etc. 

A idéia que até hoje existe na cabeça de muita gente, de que o trabalho manual é 
coisa de pouco valor e que o importante é as atividade intelectual, vem desta época. 

No período do escravismo se desenvolveram as técnicas de cultivas da terra com 
o aperfeiçoamento das ferramentas de metal como o arado, a foice e a enxada.

O escravismo que, em seu início, funcionou como um tipo de organização social 
e impulsionou a produção, já nos primeiros séculos da Era Cristã transformou-se em 
uma espécie de freio impedindo novos progressos da humanidade. 

As três causas principais da decadência do escravismo: 

1) A enorme contingência de escravos exigia a manutenção de exércitos cada vez
maiores, que nada produziam e eram sustentados pelo trabalho escravo atuando, como
verdadeiros parasitas
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Nesse período o trabalho dos escravos e todo o excedente passaram a ser 
1Lrolados por chefes. que por sua vez usavam-nos em beneficio próprio, dando início 
·n novo Modo de Produção.

MODO DE PRODUÇÃO TRIBUTÁRIO 

Quando o excedente passou a ser controlado por detemünados chefes de famílias, 
e consumiam e comercializavam o que outras famílias produziam, iniciou -se uma 
risão de classes nas tribos. Dividiu-se as tribos entre a classe que produzia e a classe 
_ comercializava a produção. 

A renda da classe que comercializava, estava no controle da produção e no estoque 
produto. Estocava-se o produto em tempo de colheita e fartura para negocia-lo (vender) 
tempo de escassez. 

O controle da produção e a não partilha, criaram uma terceira classe, que hoje 
amaríamos de "excluídos da produção". São famílias, e até mesmo grupos, que não 
Jduziam por vários motivos: secas, cheias, etc., que no Modo de Produção Tribal 
�i.am sustentados pela própria tribo, mas, Modo de Produção Tributário, com o controle 
produção ficaram a margem. E para estes "excluídos" só há duas saídas: morrer de 

me ou saquear os produtores ou controladores. 
Para os controladores da produção, surgiu a necessidade de proteger o estoque de 

odutos, daqueles que não os possuíam. E para isso era preciso montar uma estrutura 
ntrata.ndo guardas para segurança do produto. Estes também não produziam, mas 
bravam pelos serviços prestados. 

Mas, para se manter esta estrutura fez-se necessário aumentar o excedente; que só 
., possível controlando a terra e cobrando tributo (imposto) de quem produzisse nela. 
,m isto a terra passou a ser propriedade de particulares e a ser cercada em pedaços, de 
Jdo que toda plantação e os animais desta área pertenciam aos proprietários. 

O controle da terra e da produção gerou constantes guerras entre as tribos, exigindo 
i exército forte, e os senhores donos das terras (os ricos) passaram a constmir Cidades
'.ados5 . Nestas pequenas cidades fortemente murada, o dono da 
;a fazia-se rei, e com ele moravam seus sacerdotes. chefes do exército e funcionários. 

. ..:idade-Estado - Pequena ,írea ( = do tamanho de um campo de fütebol ) "cercada por forte 

1ralha ond<.: mora,·a o rei. os comandantes dos exércitos. sacerdotes e os funcionários. Por 
lta ela de 1700 a.C' as Cidades-Estados dominam o campo. São clli:lmadas de cidades-estados 

rquc era o centro do domínio econômico, político e ideológico 
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A Cidade-Estado. de onde o rei governava todo o seu território, e todas aquelas 
pessoas que moravam na cidade, comendo, bebendo, se vestindo e fazendo festa, mas 
não produzindo; era sustentada pelos trabalhadores na agricultura e na pecuária, através 
do pagamento do tributo. 

Em alguns impérios o tributo chegava à 70% dos bens produzidos, em outros, em 
tempo de guerra ou seca, quase atingia l 00%. 

Entre as Cidades-Estados, algumas se destacavam como grandes potências (Egito, 
Assíria, etc.), transformando-se num império que dominavam grandes áreas de terras. 
Todas as pequenas cidades na região dominada recorria à estas potências para resolver 
problemas nülitares, e pediam proteção contra os reis de outras cidades. Os pagamentos 
pelos serviços prestados eram feitos através do tributo recolhido dos camponeses. 

Chamamos este Modo de Produção de Tributário, pelo fato de que o rei (governo 
e dono da terra) tributava a produção (cobrava imposto) dos camponeses e pastores para 
manter a estrutura das Cidades-Estados, com suas mordomias. 

Quanto mais se aumentava a estrutura em tomo das cidade, mais alto era o tributo. 
E para controlar o povo que trabalhava, os reis usavam duas forma de coação: a força 
nülitar e a ideológica. 

A força militar: os reis das Cidade-Estados prometiam proteger os camponeses 
das ameaças e assaltos de bandos armados, e dos reis vizinhos. E quando não convenciam 
pela promessa, usavam o exército para resolver à força. 

O domínio ideológico: os reis tinham seus sacerdotes, que pregavam ao povo 
culto em respeito ao rei, dando a ele poder divino. Muitos reis se proclamavam o próprio 
deus ou alguém ligado diretamente a deus. Exercia-se a teocracia6

. 

Os que desobedeciam aos cultos e o que não reverenciam ao rei, eram condenado 
à desgraças. Usavam as intempéries (cheias, secas, ... ) como ira do rei (deus) para assustar 
e desmobilizar qualquer tentativa de resistência do povo (quando havia cheias ou secas, 
os sacerdotes do templo aproveitavam a situação para culpar o povo por alguma 
desobediência, e para garantir obediência total). Este tipo de religião era a forma de 
manter as injustiças. E desta maneira, a cidade continuava dominando o campo em nível 
econônüco, social, político e ideológico. 

Além do tributo em produto e rebanho os reis das Cidades-Estados cobravam 
tributo em forma de trabalho, chamado de corvéia 1 

. Os serviços eram na construção de 
obras públicas, no cultivo de terras dos altos funcionários do rei, servindo nos exércitos 
ou aos moradores das cidades. 

6 Teocracia - Governo em que a autoridade emana dos deuses ou do Deus, e é exercida por seu (s) 

represent,u1te(s) na terra. 

'Corvéia -Trabalho forçado na construção de obras pública, cultivo da terra dos altos funciomírios 

do rei e servir no exército. 
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Com o passar dos anos conforme cresciam as rotas do comércios terrestre_ lá pelo 
.m do primeiro milênio (ano mil), essas feiras foram se transfonnando cm pequenas 
:idades que eram chamadas "burgos". Nos burgos começaram a surgir ricos comerciantes, 
1uc eram chamados "burgueses", vindo daí a origem dessa palavra que todo mundo 
"')nhece. 

O crescimento desses burgos introduziu transformações na sociedade feudal. Nos 
'eudos, a rígida exploração dos servos gerou inúmeras fügas e revoltas, principalmente 
Jb a forma de "seitas religiosas hereges", isto é que desafiavam a linha oficial da Igreja. 

Isso forçou os senhores a abrandar, aos poucos, a relação de exploração a que 
·ubmetiam os camponeses. Em muitos feudos os servos se tomaram responsáveis por
:oda a produção, entregando parte do que produziam, sem ter mais de trabalhar alguns
...ia na plantação do senhor.

Essas mudanças estimularam ainda mais o trabalho dos servos. Que começaram a 
Jroduzir uma sobra, que podia ser trocado por outros produtos nos burgos. 

Enquanto isso, naquelas cidades nascentes, cresceu o número de artesãos que 
- ofria uma exploração dupla: de um lado, os impostos e taxas exigidas pelo senhor
l"�udal; do outro lado, os ricos comerciantes, os chamados burgueses, que controlavam o
trabalho de dezenas e centenas de artesãos, vendendo-lhes matérias primas por preços
�.ada vez mais altos e comprando o produto final por preços inferior ao valor do trabalho
nele empregado.

Embora os artesãos fossem dominados e explorados pelos burgueses, tinham com 
estes um ponto de vista comum; o interesse em acabar com os privilégios e exploração 
_.x.crcida pelos nobres, representantes do sistema feudal decadente, que após uns dez 
séculos de existência, se converteu num freio que atrapalhava o desenvolvimento do 
comércio e da produção. 

À medida que o feudalismo entrou em decadência cresceu a força da burguesia, 
essas oficinas começaram a diminuir de importância e centenas delas iam desaparecendo, 
sendo substituídas por manufaturas que representaram a primeira forma de produção 
capitalista. 

MODO DE PRODUÇÃO CAPITALISTA 

O crescimento do comércio provocou uma grande transformação no mundo. 
Surgem estradas e rotas comerciais por toda a Europa. Governos e burgueses promovem 
viagens marítimas em busca de alguns produtos raros. para serem comercializados. 

l 
1 

I 
1 
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Nessa época os po1tugucses chegaram ao Brasil. Os espanhóis_ franceses. ingleses. 
holandeses, chegam a outros lugares da América, transfom1ando esses territórios cm 
colônias de onde tiravam riquezas para ajudar no desenvolvimento de seus países. 

Isso proporcionou a fom1ação de riquezas imensas, a partir da matança de índios 
e da devastação da América, para saquear ouro e pedras preciosas. Alguns comerciantes 
tomaram-se extremamente ricos e tinham por interesse aplicar o dinheiro na Europa, na 
compra de terras e na produção de mercadorias. 

Nesse período de mudança do feudalismo para o capitalismo, um passo 
fundamental ocorreu quando os comerciantes burgueses, que já controlavam os trabalhos 
dos artesãos e contavam com milhares de camponeses expulsos dos campos a implorar 
trabalho, começaram a investir sua fortuna na organização de manufaturas 10 .

As manufaturas eram grandes oficinas que os burgueses forneciam as matérias 
prima, os instrumentos de trabalho e todas as condições de trabalho para a produção, 
mas ficavam com tudo o que os artesãos produziam em troca de um pagamento. Nascia 
assim o trabalho assalariado e a marca registrada do Modo de Produção Capitalista. 

Com isso, os artesãos começaram a ficar endividados e caíram numa dependência 
total dos comerciantes burgueses. 

Esses artesanatos eram desenvolvidos em pequenas oficinas, cujo dono, o mestre 
artesão, contratava o trabalho de alguns ajudantes e aprendizes, mas sem estabelecer 
sobre eles uma relação de exploração. Por sirial, esses mestres também costumavam ser 
pobres, piorando cada vez mais sua condição de vida à medida que caiam na dependência 
dos burgueses. 

Nesse processo, o dinheiro aplicado na produção, voltava maior para as mãos dos 
burgueses. O dinheiro aplicado na produção para crescer é chamado de capital; vem daí 
o nome ao sistema que nasceu com a morte do feudalismo; O CAPITALISMO.

No Modo de Produção Capitalista, o trabalhador não tem mais a ferramenta, nem 
o produto do trabalho. Tem apenas a força do seu braço para vender como mercadoria,
em troca de um salário. O burguês dono do capital, dos meios de produções e das
mercadoria, viviam dos lucros desse trabalho.

A manufatura que nós podemos considerar a avó da fabrica moderna, füncionava 
corno uma divisão de trabalho, onde cada trabalhador fazia uma parte do produto. Tal 
divisão do trabalho proporcionou um aumento enorme da produção em comparação 
com o modo de produção anterior, que era artesanal. 

1 º Ma1111fat11r:1 - Grn11decstabclcci111c1110 industrial/ f7úbrica 
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\ PASTORAL OPERÁRIA ESTADUAL - RJ 

IGREJA 
PRIMITIVA 

IGREJA DA 
CRISTANDADE 

1 
CRISTANDADE 

IBÉRICA 
Cristianismo de 

conquista, de luta 
contra os infiéis 

não cristãos 

1 

CRISTANDADE 
LATINO 

AMERICANA: 

uma religião cristã 
que justifica a 

dominação 

1 

IGREJA 

POPULAR: 

Surgimento do 
povo cristão 

latino americano 

,..,, 

Igreja e Participação Política 

• Palavra de Deus revelada ao povo Hebreu - Palestina (Ásia)
• Nascimento de Jesus - Evangelho
=> articulada com a sociedade, organizando sua vida e contando com seus fiéis

(todos das classes dominadas). Igreja dos pobres. / Ver Atos dos Apóstolos 

• Século IV - ano 312 - Conversão do Imperador Constantino ao Cristianismo
=> articulada com a sociedade por meio do Estado: a Igreja começou a justificar

a ação repressora do Estado e o Estado, a exercer funções eclesiais 
(construção de templos, pagamento dos missionários, etc). 

Ano 1450 
• Exploração de novas terras por portugueses e espanhóis: recolhimento de

mercadorias para venda a outros países da Europa
=> Missão dos colonizadores: converter os povos das outras terras, chamados 

infiéis, para salvá-los. Ao chegarem, celebravam missa e fincavam um marco 
com as marcas do rei entrelaçadas com a cruz. 

Anos 1492 a 1516 
• Os reis católicos Fernando e Isabel, a partir dos privilégios recebidos do

Papa, organizaram a Cristandade Latino Americana
• Ciclo do Ouro (mar do Caribe) - exploração da mão-de-obra indígena, sem

remuneração, que morriam pelos trabalhos forçados e de doenças trazidas
pelos europeus

Ano 1518 
• Escravidão dos negros, também aceita e aprovada pela Igreja / Os padres

pregavam as idéias que justificavam o cativeiro dos Africanos
Anos de 1500 a 1549 - Cristandade Colonial 
• Ciclo litorâneo brasileiro - exploração do índio e do Pau-Brasil e divisão em

Capitanias.
• 1549 - chegada dos jesuítas / catequese ("aportuguesamento") dos índios
• 1548 - "Junta Grande" - controle total da Igreja pelo Estado - Arcebispos

escolhidos e aprovados pelo Rei
- Padroado Régio - colocava na coroa a responsabilidade pela Evangelização

da América - os reis enviavam os missionários e recebiam os dízimos para 
financiar a evangelização e o culto 

• Século XVIII - conflitos entre setores da igreja : a contradição entre a missão
e o método de evangelização, toma uma dimensão social e política libertadora
( correntes de libertação formadas por jesuítas, franciscanos, agostinianos e
dominicanos)

• 1767 - expulsão de mais de 2.200 jesuítas pelos grupo dominantes
Assimilação original e criativa do Evangelho pelo povo mestiço latino

americano, povo oprimido , das classes exploradas com uma cultura nascente
• Catolicismo Patriarcal - nova classe dominante: fazendeiros e donos de

minas eram os verdadeiros chefes religosos - o capelão ensinava a religião que
lhes interessava, limitando-se às festas religiosas, à repetição de orações, aos



1 

Crise da 
Cristandade 

Colonial 
(1700 a 1800) 

1 
Lutas de 

Libertação do 
Período Colonial 

1 

ANOVA 
CRISTANDADE 

LATINO 
AMERICANA 
(1808 - 1960) 

1 

·-·

A IGREJA E A 
ORGANIZAÇÃO 

NACIONAL 

sacramentos, à missa e à devoção dos santos. Os sofrimentos e injustiças eram 
considerados como vontade de Deus. 

• Catolicismo Popular - caminhada com as confrarias leigas, ordens terceiras,
obras da misericórdia, hospitais, irmandades e multiplicação das associações
populares.

• guerra pela sucessão na Espanha, passando a ser governada por reis
franceses, os Bourbons

• pelo Tratado de Methem, Portugal passa a depender da Inglaterra
• Brasil - Ciclo Missionáro Mineiro - evangelização leiga sem a presença de

religiosos e sacerdotes.
• 1707 - 1 ° Sínodo Diocesano no Brasil, reafirmando a prática sacramental,

evangelizadora e moralizante das dioceses e paróquias, até a República
=> O Poder político propõe a Reforma da Igreja e das Ordens Religiosas, sem 

consulta ao Papa - Episcopado Regalista - bispos obedecem antes ao Rei que 
ao Papa 

• Insurreições indígenas
• Insurreições dos negros e mulatos
• Insurreições dos crioulos

• Anos de 1801 -1831 - Emancipação da América Latina ( passagem para uma
situação de Neo Colonialismo, sob a dependência do Capitalismo Industrial
anglo-saxão )

• Os religiosos tomaram as armas, produzindo uma Teologia da Libertação
prática

• Brasil torna-se independente, em 1822, sem contudo, mexer na forma de
governo, até a Proclamação da República. Para a Igreja, foi um dos piores
períodos, já que os Imperadores conseguiram organizar o PADROADO
nacional sobre a Igreja, mesmo contra a vontade da Cúria Romana.

• As guerras fecharam seminários e conventos, incendiaram bibliotecas e
impediram a vinda de novos seminaristas e educadores religiosos da Europa.

• Fortalecimento do Catolicismo Popular: o povo cristão identificava a luta
de libertação com sua fé e com sua vivência cristã.

• Igreja conservadora ameaçada de secularização e de expropriação de seus
bens por iniciativa dos liberais (capitalismo)

• crise missionária na Europa
• 1850 - implantação das congressões religiosas voltadas para a Educação

Escolar, o que provocou a Romanização da Igreja latino-americana
• MESSIANISMO NO BRASIL, provocando uina verdadeira guerra civil,

devido à repressão.
• A religião se mistura ao conflito social por terras e liberdade, entre coronéis e

camponeses.
• Guerra de Canudos (Ceará), dirigida pelo beato Antônio Conselheiro -

movimento por distribuição dos bens, prática da igualdade e da justiça,
trabalho comunitário. Uma experiência de sociedade alternativa.

• Padre Cícero (Juazeiro do Norte) - ascendência sobre os camponeses,
rebeliões e vitórias produzidas.

• Insurreições populares - movimentos socio-políticos de caráter popular
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A CRISE DA 
NOVA 

CRISTANDADE 
E O  

SURGIMENTO 
DA IGREJA 
POPULAR 

( 1960 até os dias 
de hoje) 

1 

IGREJA 
LIBERTADORA: 

A IGREJA 
COMO SINAL E 
INSTRUMENTO 

DO REINO 

--. 

contestatório, com rebeliões místicas sendo transformadas em guerras 
políticas. 

• IMPERIALISMO - concentrado no capital financeiro e industrial, baseado
no liberalismo / Celebração do Concílio Plenário Latino-americano, em
Roma, em 1899 - preocupação em defender e conservar a fé

• POPULISMO ( 1930-1960) - crise estrutural do sistema capitalista mundial,
provocando mudanças econômícas, políticas, culturais e ideológicas em toda
a América Latina.

• Surgimento da classe burguesa nacional-industrial

• Proposta de um novo modelo de Igreja-Cristandade: ruptura com as antigas
oligarquias e aliança com as burguesias nascentes, ligadas à industrialização e
aos interesses nacionais e regionais. Aliança com o Estado, com os Partidos
ou movimentos de caráter populista, nacionalista ou desenvolvimentista.

• Processo de nacionalização da Igreja e de valorização da identidade da
cultura latino-americana.

• A Igreja conquista as ruas e praças, promove Congressos Eucarísticos, ensina
religião católica nas escolas, etc.

• 1933 - criação da Acão Católica, que provoca e produz uma renovação
intelectual e um papel político e cultural importante.

• Nasce o sindicalismo cristão (Círculos Operários), os centros de estudos, a
JOC (Juventude Operária Católica), a JAC (Juventude Agrária Católica) e a
JUC (Juventude Universitária Católica).

• 1952 - Nasce a CNBB

• 1954 - caem os governos populistas, de capitalismo nacionalista ( Getúlio
Vargas, Perón,etc) e sobem ao poder os governos ''Desenvolvimentistas",
inaugurando a era da dependência ao capitalismo Norte Americano e Europeu
(Juscelino Kubtschek, Frondizi / Argentina, Lopes Mateos / México e outros )

=> Igreja preocupada com sua renovação- NOVA CRISE DA CRISTANDADE 
- Novo modelo de NOVA CRISTANDADE, que se constrói a partir das lutas
de libertação do povo oprimido, como signo de libertação, em coerência
com o novo modelo de dominação e com os Estados Autoritários.

• Igreja popular é submetida à dura repressão e considerada ilegítima pelos
setores da Igreja que optaram a favor do novo modelo de dominação.

• 1964 - golpe militar no Brasil; 1971, na Bolívia; 1973, no Chile; 197 5, no
Peru, etc - anos do cativeiro, da repressão, da tortura

=> 1964/68 - Igreja hierárquica contraditória, dividida e a Igreja Popular 
sofrendo perseguição como consequência de seu compromisso libertador. 

• 1960 - MEB (Movimento de Educação de Base) - educação de base dos
trabalhadores rurais, pelas rádios e criação dos sindicatos de trabalhadores
rurais.

• 1962/65 - Concílio Vaticano II

• 1962 - Brasil - Plano Pastoral de Emergência

• 1968 - II3 Conferência dos Bispos da América Latina, em Medellin
Documento: Presença da Igreja na Atual Transformação da América

Latina.
.... 

• 1964/68 - tempo de preparação da Igreja da Libertação / A Teologia da
Libertação nasce com a crescente consciência de compromisso político em
favor dos oprimidos.

• 1968/72 - Nascem as CEBs (Comunidades Eclesiais de Base) e o IPLA
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(Instituto de Pastoral do CELAM - Conferência Episcopal Latino-Americana) 
• CEBs - surgiram de uma leitura da Bíblia em comunidade, buscando unir a

Palavra de Deus com a vida, juntar a fé com o compromisso social e político,
juntar a celebração com a luta. Igreja dos Pobres e dos Mártires.

• Organização de diversas pastorais garantindo a dimensão comunitária e

·participativa, orgânica e integrada, popular e libertadora, contemplativa e

inserida na realidade: CIMI (Conselho Indigenista Missionário); CPT
(Comissão Pastoral da Terra); CNL (Conselho Nacional de Leigos); Centros
de Defesa dos Direitos Humanos; as Pastorais Sociais ( Pastoral Operária, do
Menor, da Mulher, Vocacional, da Família, da Juventude e outras)

• Cresce a preocupação com a catequese, com a pastoral da juventude e com a
preparação para os sacramentos, com a redescoberta e valorização da
religiosidade popular, com uma liturgia mais simples e mais criativa, animada
por cantos saídos da vida e da caminhada do povo.

• 1964 - Campanhas da Fraternidade - convite para que todos tomem parte na
busca de solução de um problema grave da vida do povo.

• 1979 - IIIº Encontro do CELAM, Puebla - Documento: A Evangelização no
presente e no futuro da América Latina. / Opção Preferencial pelos pobres
e pelos Jovens. 

ENSINO SOCIAL DA IGREJA - ESI 

É o conjunto de princípios práticos que a Igreja apresenta como caminho para chegarmos a 
uma sociedade mais justa. Trata de questões a longo prazo, como a sociedade nova, o 
desenvolvimento integral da pessoa humana e de questões atuais, denunciando injustiças. O ESI é 
uma expressão da Fé, ligando-se aos problemas estruturais na busca de uma sociedade nova e

diferente. Se expressa, principalmente, nestes documentos da Igreja: 
• RN - Rerum Novarum, Leão XIII, 1891
• QA - Quadragesimo Anno, Pio XI, 1931
• LS - La Sollenitá, Pio XII, 1941
• MM - Mater et Magistra, João XXIII, 1961 - Mãe e Mestra
• PT - Pacem in Teris, João XXIII, 1963 - Paz na Terra
• GS - Gaudium et Spes, Vaticano II, 1965 - Alegria e Esperança
• PP - Populorum Progressio, Paulo VI, 1967 - O Progresso dos Povos
• DM - Documento de Medellin, bispos da Al, 1968
• OA - Octogesima Adveniens, Paulo VI, 1971
• EN - Evangelli Nuntiandi, Paulo VI, 1975 - O Evangelho no Mundo de Hoje
• DP - Documento de Puebla, bispos da Al, 1979
• LE - Laborem Exercens, João Paulo II, 1981 - O Trabalho Humano
• SRS - Sollicitudo Rei Socialis, João Paulo II - A Solicitude Social da Igreja
• CA - Centesimus Annus, João Paulo II, 1991

, �e acordo com a DSI, buscar mudança das estruturas a partir da Fé é a melhor resposta a
es�e _seno e grande problema da América Latina: a contradição entre a Fé e Injustiça praticada por
cnstaos. 

O_ �ran�e desafio é e�te: ou nossa fé nos encoraja a vencer a injustiça
ou a mJust1ça corrompera nossa fé. 
,, 

,. ,,.,., .i;r .• ·,·.ã· 
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Uma história 
( Frei Betto ) 

Padre Duarte era muito querido na cidade. Sempre atencioso, gostava de frequentar a mesa 
das famílias mais abastadas, das quais dava inevitavelmente um jeito de arrancar esmolas para a 
construção da nova catedral. Ronaldo Uder, o fazendeiro mais próspero da região, mandou construir 
uma capela em sua propriedade e chamou Padre Duarte para benzer. Foi uma festança. Peões e 
vaqueiros tiveram o seu dia de churrasco. 

Uma nova agência bancária foi aberta na cidade. O gerente pediu que padre Duarte benzesse 
as novas instalações, cheias de luxo e requinte. No dia da inauguração, lá estava o sacerdote com seu 
livro de orações e água benta, pedindo a Deus que afastasse dali os maus espíritos. 

No dia da pátria, padre Duarte sempre tinha assegurado seu lugar no palanque oficial, ao lado 
do prefeito, do coronel e do juiz. 

Consumido pelos anos, padre Duarte teve uma morte tranqüila. O bispo enviou para o lugar 
o padre Pedro, jovem, recém saído dos estudos de Teologia. Era diferente do padre Duarte: não
aceitava convites para jantar e tinha mania de ficar o dia todo andando pelas vilas pobres da cidade.

O fazendeiro vizinho de Ronaldo Uder mandou fazer também uma capela em estilo barroco 
em sua fazenda. Chamou o padre para benzer, mas o sacerdote se recusou: 

- Diga a ele que só piso lá quando houver água e luz na casa dos vaqueiros e escola para as
crianças - respondeu padre Pedro ao emissário. 

Começaram a comentar na cidade que o padre era contra os ricos. 
Meses depois, os bancários da cidade entraram em greve por melhores salários. Padre Pedro 

declarou no sermão da missa de domingo que a greve era um direito dos trabalhadores. 
Passaram a dizer na cidade que padre Pedro, ao contrário do padre Duarte, gostava de se 

meter em política e era subversivo. 
A gota d'água caiu quando chegou o dia da Pátria. Padre Pedro recusou-se a ir ao palanque 

das autoridades e foi para a Vila Independência ajudar as famílias que resistiam à ordem de despejo. 
Surgiram na cidade panfletos anônimos acusando padre Pedro de comunista. 

Refletindo ... 
1. Como analisar a atuação pastoral do padre Duarte ?
2. Como analisar a atuação pastoral do padre Pedro ?
3. Qual dos dois fazia política ? Por quê ?
4. O que faria Jesus no lugar deles?

Fontes de consulta 

L. Militantes do Reino: Catecismo Popular. Frei Betto. São Paulo, Ed. Ática, 1991.
2.,, Encontros de Catequese nas Comunidades: Preparação para a Crisma. Vol. 4. Dioceses de Lins e

de Araçatuba - São Paulo, Ed. Paulinas, 1987. 
� Fazendo História: Processo de Formação na PJ. Vol. 5. São Paulo, CCJ - Centro de Capacitação 

da Juventude, 1994. 
4. Juventude e Conflitos Sociais: O Ensino Social da Igreja apresentado aos jovens. Porto Alegre,

Instituto de Pastoral da Juventude, 1987.
� Fé e Política. Frei Betto. Diocese de Chapecó. (Mimeo) 
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11 A GENTE TRABl1LHA E DA DURO 
E E OUTRO ÇjE FICA RICO" 

Muitos tr5balham para vencer e ficar rico, Poucos con
seguem. Muitos trabalham e mal dâ para sustentür a si e sua 
famil1a. H5 qu�m t�a�alha buscando obt0r vantagens e previlé-
bios )unto ao patrao. · : 

"Cada ú,;, por si e Deus por tpdos" ê o princ1pio _de mui 
ta gente_qup arirrrip que npo v,a-í _se '/ascar por d..us� dos ou-=-
tros. MLI] tos b�scaJn o 1 uc·ro QU 1 ryteressc dç. empresa. Pou�os, 1 

pusta.1)1 construir µhl murd� mais humano. fare_a'.guns, a, maioria 
talvet, p va1ot ác trabalho� da

h
àc Relq sa)ar,b que r2ce��.P.Ê

ru uma mfood a o Ya 1 ot do traba l o � dado pe 1 a cansei encia e 
irespo�sa�il)ctada dp trabálhado,r. Tr2b�lho 9esva)oria2;ádo _e,de_
·um 1 �do� trab� 1 hodo� humi 1 hado e f all)i l 1 as e� apuros; do outro
1 adq � gente ganhphcto Sertl_ f az�r nada e Vi, vendo t)O 1 UXQ_. 

: 1 

.... -1, .
... 

1 • 

O fruto do trijbalho n�o est� em beneficio de todos. Os 
jnt�ress�s dos que c6,ntro1_am· a produção, não cstã igua1mente s 

ft s�rviço da to1os. 

_ As fai�a� esperanças atray�s �e pr�mios individuais, o
· oper�rib padrao, a 1otcrja esport,v�, as nov

i
las cirropadanda 

dir'igicfàs, 4esv
;
am 

� 
i�tà do� trciba)hqdores os seu

1
s ycrda

.
dei 

'ro� ob,:letivqs. pr pria estrutura soéfol o orça a assuridr· 
atítu�es iQdivi �al 

1
stas. Ôp po1iticos, 9s Jid�re� do povó � 

?S que �etem o poders nf,o çonctetizam syas pro�cs1as d�_Just.:!_
;� e trabª�hc par� todp$. � so1yç!o do rrobl�mb nao e�ta na 
�omprée�sãy pu ?t1t4de� p

1
ternal1stas 9as r1,tes que çonduzem

� estrutura socjal, �as s m �a UNIAO CONSC�ENTE E �ESPONSAVtL 
b,os jRABALHADQRES PAR/\ UM \ MUDAN( � soe I/'tl fílª is profundn. 

Diante de tudo isso ê que se roe a pergunta: "Pra que 
você trcbalha?" 

/ 



.\q iela Vt.'Z� 2r:i qt.:,: · ,:us r.-:udou c1 nosso destino •.
.,_ . . �uc.J n�s par�c,e um sonhe. 
,losso rosto bri�hou de alegria, 
nJssa b�ca se encheu de riso! 

Ch2gou-se m0smJ a dizer entre os outros povos: 
11 Deus realiz>u r.rnravilhas com eles!u_ 
Sim s o Senhor f e;:,_ 0 r andes ;C oi s as, conosco. 
Nossa alegria ·foi im�nsa! 

Ah! Senhor, muda tamb�m agora o nosso d estinri, 
t semelhança dos rios do sertão, 
Despertados pela ch•1va repentina. 
Pois, que_m,,semeia com lâgrimas, colhe com gritos de 

alegria! 

r 

:) .

Quem vai, vai chorando, a semear a sua semente. 
Ao voltar, voltarã cantando, a carregar o seu 

trigo! 

"A GENTE TRABALHA E VÃ VUROP

E t O OUTRO Q_UE FICA RICO'." 

7 . O eomeço da eonve�-0a eom Je-0u-0 
. ,\ ·1 ' 

Certo dia, alguns segui dore·s '-dé Jesus passavam P; 
lo centro da cidade. Enquanto conversavam sobre os pr! 

. • 1 

dios da avenidas Jesus chegou perto e começou a cami-
nhar com eles. Eles -o viram, mas não o reconhec_eram.Jf 
sus perguntou: (De que estão falando? E. ·por que estão 
t.ristes? 11 Um deles, Ademir, respondeu: "O senhor e de 

-d. ? li J fora, não e? Não conhece a·histõr;ia destes pre ,os. ! 
" 

l - ? 11 sus perguntou: Qua e. 

Ademir: "Olhe. Eu trabalhei naqueles apartamentos
- -

- Moroli da esquina. São de luxo. Mas nao moro la nao. 

m u ; to 1 o n g e . P e d r e , me u c o m p a n h e i r o , t r a b a l h o u , n a . e o n t r �-

0 ç a o daquele hotel. Fez a inst�laçio el�trica. -S6 ve� d q

que b�lcza� Tem quarto lã dentro que r�nde at� mil por

3.



noite! Pedro mora num barraco. Meu vizinho 5 empregado 

numa fábrica de sapatos, mas ele sõ anda de chinelos. /

Meu cunhado pegou um serviço numa fábrica de tecidos, /

mas ele tem vergonha da roupa que usa. E o Senhor , o que

acha de tudo isso?" 

Perguntas para reflexão: 

a. Voe� conhece· casos assim? Conte.
b. Por que serã que acontece isso? 
c. On4e estã a injustiça ni sso tudo?

3. - Olhal!.. n.o e..6 pe.lho da Blbl-
La pall..a d e..6 c.ob:Jiill.. ::6·

., ' . .  ' l - .. ""; 

.... r: 

ape.!o de. Ve.u.6 na vida

Depois que Ademir e Pedro expuseram todo o probl�

ma, Jesus chamou a atenção deles para a palavra de Deus

e disse: "Ademir, para os faraõs de hoje, as 9randes em

presas, vocês ner.i contam e são povo de Deus. Ele diz: 11 

"Vou adotar vocês como meu povo, e faço questão de ser

º .. -?,�-,us de vocês�" (Exodo 6,7). Ademir disse: "Nõs? O pc

vo,,,dé Deus? Mas cerno? Estamo s s ofrendo aqui e Deu s nu;:;

ca apareceu para ·n·os libert�r�" Jesus respondeu: "Adanir

você conhec·e·á hf;tõt"ia da libertação do povo do Egito? 

Estã na Bibl;-'a� Aquele �povo foi opr.:imido durante 400 anos

e teve de construir is grandes obras do çaraõ (cf Exodo 

4. 

1,11-14). Sofria muito'. A'í Deus disse: "Eu vi a af1i 

çio do meu povo no Eoito. Ouvi-os seus g ritos diante

dos meus apressa res. Sím·-, conheço os seus sofrimento

e desci para liberti-lo da mão dos e9 í p cios '." (Exodo

3,7-8). Ademir respondeu: "t. muito bonito fala r as-:

s��. mas o povo jâ não acredita mais nessas promes-

sas. Desanimou� Estã cansado de sofrer" Jesus disse:

"Ademir, lã nc Egito, o povo disse a mesma coisa a

Mis�s (cf Exodo 4,l). Mas Mois�s , com a ajuda de De

us soube animar o povo e tirã�lo do dasãnimo e da o-

- 1 11 

pressao. - • r '. r 

Per0untas para refleção: 

a. Porque a gente não pode perder a espe-

rança e cruzr os braços? (Veja a conver

sa de Jesús e Ademir) 

.b: Voe� acha que e povc que lhe rodeia vi-

ve desanimado? · · 

,�,-. �- o que fazet para��ue o povo não alimen-

·te as falsas esperanças? 

.. !:1.•, . 

4. 

O SENHOR FARÃ GRANf"fS COISAS CONOSC0!
11 
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Os acontecimento>!da vida operãria provocam na pessoa de 
cada trabalhailor reaçÕef b.=1stantes divergentes. Algumas, fruto 
de reflexão; revel0,1l o verdadeiro espiritod e lJta "engajamen-
to P3ra libertação da c��sse 11

• Outros revelam o m·êdo, a insegu 
rança, a falta de consciencia de cla·sse. De um lado vemos a co 
rag�m, a opção, a fome� sele de jJ stiça, o espirita de solida 
rie:tade e o compromisso; com os companheiros e com a classe,' 
mesmo corren:::to ris.cos. bo UJ tro, vemos aqueles que assitem a 
tuch de maneira passiva; como se nada -estivesse acontecendo, co 
mQ se os acontecimentos

1 
fo�sem ccisas individuais, que nada ·7;

tem a ver com a classe-,1 com....o conjµnto dos trabalhadores.Prec, 
sam1;ntc por estas diverãências a c1 asse traba l hadcra----estã pa 
gando pelos seus pr;:;pri,bs êrros. Enquanto em alguns pai ses os 
sindicatos se impoe111 ju'hEõcrn·lJode-1"'- e- exige meihorias.. ..s.uhs.tan-<-�� 
ciais, no Brasil, pouco� operarias conhecem o sindicato. Enquan 
to a Genera 1 Motors dos Esta dos Uni dos gasta com.. pes..soa,1 , 42%"""" 
do seu lucro a Gener·al Motors do Brasil gasta com pessoal ape-
nas 8%. Não podemos se� pessimistas com a classe operãria no 
Brasil, mas devemo: -::orihece"' as causas de todos os males .. pp�na 
combat�-los. Sabemos qu0 os trabrlhadores são vltimas de sis-
temas de opressão que J�riga-os r calar e nada reclamar. Caso 
contrario perdem o e�prêgo. A inr.egurança frente ao desemerego 
em massa, as prestaçõe da casa, da geladeira, da televisao, o 
colegio das criançrs e

J
·o·1tr0s compromissos impedem os trabalha

dor�s de falar das inj .s�iças, salãrios baixos, horas-extras,a 
traso de pagamento e o{Jtros assur•tcs como participar nas reunT 
ões de sindicatos ou d� grupos dP ação dentro das fãbricas. -

l 
Outros aspectos i0mo o pat�rnalismo e o assistencialismo 

por parte das empr(s1síc tambem dos sindicatos, significam mei 
os discretos para �comprlar os trebalhadores,_tirando-lhes as T 
iniciativas de uniao e 1 solidarie<ade. Isto nao acontece por a
caso. Fazem isso porqu têm mêdo do trabalhado�. S�bern que �e 
os traba lhadorês_ estivksem unidrs e organizados nao serial!t 1a o 
explorados. Teriam ou�uividir o� fabulosos lucros para mais' 
emprêgos, r.1elhores sdl�rics, meHores condições de vida e de 
trabalho, ajudar no co�bate ã fome,â mis�ria, ao desemprego, a 
assaltos. Teriam que rkspeitar o� 11 DIREITOS HUMANOS". ' lomissão da Campanha/78

,. _.: ., 
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4. Pne.c.e. 6,[na.l: Saimo 10 "fu.g.i < pa.ll.a. qu.ê?"

No Sebhor encontrei o me:m. refúgio! Como voces podem dizer-me ainda: 

"Foge depressa para as montanhas como um pássaro!. 

Os homens maus jâ estão a-:;-,. ,'e armas em punho,prontos para atacar! 

Na calada da noit� preparam-:-se nara atirar nos .homens honestos. 

Anda logo i Tudo está perdido! De que adianta ainda o justo reagir?" 

Fugir para quê»se e 5enhcr estâ conosco? 

O Senhor que do-1ina do alto! Ele j ã sabe de tudo isso. 

Seu olhar penetra n fundo na vida dos hovens. 

O Senhor prova o coração dos homens, bons e maus, 

e repudia os qt e e.npregam a violência. 

Como no passado» 

o castigo do Senhor sobre os maus sera total e infalível!

A desgraça a de ser a ;;ua hera�ça.

Mas porqueo Senhir :ima a jt!stiça,

Seus amigos contelI'plarã" a su11 face!

. 5. Oll.a.ç.ã.O : 

6 

1 

"TENHO MULHER E FILHOS! 

NÃO ME METO NE;SSAS COISA.S ! " 

1. O c.om e.ç.o da. e.o nv eM a. c.om J eat .6

Certo dia ,aliJuUa seguidores. de. .Jesus voltav am 

para casa. E_nquanto iam convérsando', Jesus

perto e começou a cam inhar com eles. Eles 

chegou 

ovir am, 

m a s  nao o reco nheceram. Jesus perguntou: "De que 

estão falando ?Epor que estão trist e s?" Um deles, AE_ 

tonio, respond�u: "O S enhor é de fora,não ê?Por is 

so não sa b e. o .que aconteceu com a g ente!" Jesus p e!_ 

g.unt.ou� " 
' • ?" O que .f�1 que aconteceu. 

2 • F ic.a.ll. b e.m po ll. d e.ri.til. o d o a..6 J.>u. n.t o d a. e. o n v e.lL.6 a. 

A nto n io disse: "Fui despachado do s ervíço o.i�

d e t r a b a 1 h e i o i to a n o  s . Na  s em a na p a s s a d a um d os com 

panheiros ficou preso n a  máquina. Perdeu um dedo.Aem 

pr-esa não o ajt�dou nem pagou o médico. E u  reclam ei 

e disse <!pie i-sso não era justo.Não aceita ram aminha 

3 



reclamaç�o e fui aespachado. Joaquim, o fulano C1Ue,. 
• 1t 

- - b b entrou no  meu lugar, me disse= Voce e o o, Antonio.' 

Nio adianta voei ���iamer! Eu nao meto ne3sas coi"'." 

s a s . T e n h · . m u 1 h e r e f i 1 h o s . A f i 1 a n o p o r ,� ã o e g r a E:_ 

de. Tem muita gente procurando emprego! º E o Se nhor 

n que acha de tudo isso?" 

Pergu ntas para reflexã�: 

3. 

.. í -' 

a. Voe� conhece o.utrôi. ta.s63 ass:i,.111? Ja aconteceu
com v�cê? ;; " . :i' 

b. E voei� p quE ach� de tudo isso? Concorda com
a opinião de Joaquim?

e. Conhece outrós pessoas c,orn a mesma coragem de
Anton.io? Ele agiu befll?

Olha.Jt na e..õre..f ho da. Blblia. pa.Jta. de . .6c.ob1ti1t 

apelo de. Viu.ó na vida 

o 

Depois ou@ Ant�nio expo& o seu problema,Jesus 

·chamou a atenção 2ele para a palavra de D�us_ e dis

se: 11 AntÔni0, você foi despachado e n i n guém olhou '

-oa se11s direitos. Mas De�s olha! A Biblia diz no 
1 

Salmo 145: "" Senhor faz justiça a os oprimidos :!ã 

o: pao aos famintos, lib.�rta os c·ativos, abre· o.s o

lhos aos c egos� ieabilita os h•�ilhados, ama. os ju� 

tos, protege os marginalizados, ampara o Õrfão e a 

4. 

·v í uva , e e n t r .:1., a o e a m i n h o d os maus ! " ( S a 1 mo 14 5 , 7 - 9 )

A ntôn io respondeu: "Pode ser! Mas a gente nao ve

n ada disse? O qu·e me aôiantou :t.tar pelos direÍ:·to··s·? ·

Nem o Joaquim a creditou. E:::.e atê reclamou comigo!;i

Jesus disse: ii O EvangE.lho aiirmn: "'Feliz2s os que

sao perseguidos pela causa da justiç�, porque da�

les ê o reino dos cÃus!" (Ma.teus 5,10). É o seu ca

s o A n t Ô n i o ! V o cê 1 i m::. to u D eu s , s e,_, P a i , d e q u--e-· f � r a l -_.

o Salmo. Tal Pai, tal filho'. .Mas o E·.angelho,��am�

bem diz: "Sejam prude ntes como as serpe ntes e sim.--
·� 

.,1 

ples como as pombas�" (meteu� 10, 16). Deus

ser bom, mas não bobo. O povo da Biblia também re-· ..

clamou com Moisés que o ajudou a sair do Egito�: e

dizi a: "É mel' or ser escravo no  Egito, do que m_or-

r e r a q u i no d e s e r t o ! 11 
( Ex o d o 1 4 , 1 2 ) . Mo i s 8 s ague n -

tau as criticas e continuou firme, pois Q�us o 2j�

dava!"

Perguntas para reflexão: ·;:.

a. Você gostou da conversa de 1 J:sus GOm Antônio?
Sim ou não? Por que?

b. V,Jcê imita :Ceus? 01"!-ie no espel'- o do Salmo 145
e compare cem ele a sua vida.

c. Antônio disse: "Não adiantou eu lutar!" O que
voê responde ao Antônio?

5. 

, .. 
\ 



- tONCLUSOES FINAIS -

Finalizando queremos lembrar a todos companheiros: trabalhadores � 
Padres e leigos que conosco fizeram esta caminhada preliminar do 
Congresso Diocesano. Que o desafio continuará com mais intensidade 
ainda, após o Congresso, pois o principal objetivo destes 9 meses 
de reuniões, encontros e seminários, foi despertar a consciência 
dos trabalhadores para que os mesmos se organizem e, garantam a 
continuidade destes encontros, através dos grupos de pastorais já 
existentes e dos que vão sendo criados neste processo ) fortalecendo 
as oposições &indicais, as centrais de Trabalhadores,os movimentos 
populares, etc. 
Nesta primeira fasefomos bastante felizes, pois conseguimos nos 
mobilizar para refletirmos ( dentro do método ver, julgar e agir ) 
os nossos problemas, a partir da nossa realidade, e apontannos
saídas para resolvê-los. 
Na fase pÕs-Congresso o desafio se torna maior a medida que ficamos 
com a responsabilidade de colocarmos em prática as saídas e resolu 
çÕes que apontamos nos Congressos de base, regionais e Diocesano -: 

Esta serâ a tarefa de todos nõs e da fututa CDPO. 

QUE DEUS NOS AJUDE. 

A COMISSÃO. 

- LEMBRETES -

Lembramos aos responsãveis pelas regiões, que 
direito a convidar mais quatro trabalhadores 
participado ou não dos congressos de base. 
******** 

CONGRESSOS REGIONAIS: 

Região II - Dia 13/04 ãs 14:00 HORAS. 

cada regi ão tem 
que tenham 

REGIJ\"O VI 
Igreja N.S.da Conceição - BELFORD-ROXO. 

- Dia 06/04 ãs 14:00 HORAS.
Igreja de N.S. da Conceição - ROSA DOS VENTOS.

·l
1 
' 
J 

� 
1 

1 ' MA'triO 
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Companheiros o Congresso dos Trabalhadores de nossa Diocese ê 
hoje um fato concreto. Aconteceu nas bases a ni ve l de comunidades e 
parôquias, nas regiões e, agora se prepara para acontecer no plano 
Diocesano. 

No ultimo semestre de 85 e, no primeiro trimestre de 86, foram/ 
realizados 26 congressos de base e cinco .congressos regionais . 
Somente as regiões 2 e 6 ainda não realizaram os seus regionais , 
porem vão realizã-los ainda antes do congresso Diocesano. 

Na caminhada a te aqui nõs Trabalhadores e a Comissão Dfocesa na 
de Pastoral Operãria encontramos muitas dificuldades; porêm, com e 
graça de Deus e o apoio de nosso Bispo e dos Padres da Diocese f 

conseguimos enfrentar o desafio e chegarmos hoje a uma realidade 
que supera a expectativa inicial. 

Passada esta fase, estamos agora voltados exclusivamente para a 
preparação do congresso Diocesano, que acontecerã nos dias 20 e 21 
de Abril no CENFOR. Neste sentido, queremos lembrar a todos os 
delegados e convidados o seu compromisso com a realização -0este 
evento. 

O objetivo deste boletim e facilitar 
estes possam contribuir efetivamente 
do Congresso. Informando·lhes sobre: 
alimentação, infra-estrutura etc. 

. 1 os congressistas para que Jno encaminhamento e organi zaçã� Horãrios, condições de dormida-

Oito isto, aqui vão alguns dados sobre o Congresso: 

LOCAL: Centro de Formação de l-1deres - Moquetâ - Nova Iguaçu. 

DATA : 20 e 21 de Abril de 1986. 
HORÃRIOS: 
ABERTURA: Dia 20 ãs 8:00h. da manhã ( Pede-se aos congressistas que

cheguem entre 7:00h e 7:30h no máximo). 



FINAL: 19 :00 HORÂS·. 

. ABERTUR�: Dia 21 ãs 8:00h _.da manhã ( Mesmo critério do dia 20
re 1 ação ao horá"ri o de chegada ) . 

ENCERRAMENTO DO CONGRESSO: 

Dia 21 ãs 18:00h com missa Solene celebrada por O. Adriano

HypÕl i to. 

• 
- FINANÇAS

com 

Para fazer. frente as de.spesas do Congresso apresentamos a D .Adriano

uma relação de gastos com alimentação e infrá-estrutura, que ser.ão
assumidas pela Diocese. Contudo, se faz necessário e importante

que os Trabalhadores assumam uma pequena parcela destas despesas 

Por isto estamos propondo ãs regiões, fazer um levantamento de
quanto foi arrecadado entre bônus e rifas; no caso de haver saldo

t! • • • - • - • ,,,,. 

posit�vo encaminhar a comissao organizadora do Congresso ate o
dia 17/04/86. 
Fie.ou estabelecido na Última reunião da comissão que haverá wna 
contríbuição de Cz$ 10.00 ( DE'Z CRUZADOS) de cada delegado ou
convidado. 

,,,. 

- JIVULGAÇÃO

.A CDPO providenciou a confec,;ão de 1000 ( MIL ) cartazes alusivos ao

congresso, que serão distribuídos par.a colagem, nas paroquias e
comunidades 
Estes cartazes estarão a disposição das regiões ua sala 2 
Catedral de Nova Iguaçu a. partir do dia 6 de Abril.

- ALOJAMENTO

da

Com intuito de incentivar a fraternidade e a solidariedade entre os 
Trabalhadores de regiões diferentes e, também diminuir os custos, 
não haverá hospedagem no local do Congresso.
Os congressistas das regiões mais distantes,dormirão nas comunidades 

e par6quias pr6ximas ao local do 
sentido já estão sendo tomados . 

-----·----.....,----·· .... , ...... � . ..--

encon-tro. [ncaminha,i.�intos neste 

- At I MENTIH;ÃO

Ainda visando a redução dos custos, nos dois dias de 
serão servidos cafê e almoço. O complemento alimenc:ar 
lanche ) serâ feito nos locais de pernoite 

,,ongresso ; 
( janta ou j 

- CONTEOOO

A CDPO juntamente com dois delegados da região 4, ( Isto porque as, 
outras regiões não compareceram na reunião do dia 28) estão 
elaborando um documento básico pelo qual deveram nortear-se as 
discussões no Congresso. 
Podemos adiantar que este documento se 
aprofurdamento das realidades vistas nos
uma boa reflexão sobre a constituinte e, 
ção econômica do governo ( Pacotão ) . 

propõe a um maior 
Congressos de base e ainda 
o programa de estabiliza·-

- ELEIÇÃO C.D.P O. -

Com relaç.ão a eleição da Comissão Diocesana de Pastord Operária
(CDPO). / , -
Serâ importante'que os respcns.ãveis pelas regiões e comunidades\ jâ 
comecem a levantar nomes para ec;;colha no Congresso dos elemento que 
irão compor a futura comissão.
Lembramos que os critérios para a escolha dos candidatos â comissão 
são os seguintes: 
Ser representativos dos MOVIMENTOS 
Ser representa.tivas das REGIÕES 
Ser representativos das CATEGORIAS. 

.,_ _________ --·----- ----------

) 
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Intervenção de Rogério I. de Almeida Cunha na plenária 

final do 11 º. Intereclesial, a 23/07/05 após a análise 

de conjuntura feita por Pedro A. Ribeiro de Oliveira. 

Nós Cremos, nós Resistimos, nós Sonhamos! 

Os acontecimentos dos últimos dias abrem muitas feridas. Nas feridas surgem 
muitas e dolorosas perguntas, que apertam o coração. As feridas produzem cicatrizes, 
nas quais se encarna muito medo, nas quais se agitam profundas ansiedades. Estamos 
feridos, amedrontados, ansiosos. Mas as perguntas empurram para novas buscas.Não 
podemos nos deixar abater pelas questões em aberto, não temos que abaixar a cabeça 
porque temos perguntas sem resposta. 

Os acontecimentos marcam uma crise. É o choque de dois projetos em 
andamento (Êxodol-5). Está em crise o modeJo ocidental de democracia representativa, 
e ele joga todas suas forças contra o projeto popular, que cresce no-Brasil, se afirma na 
Venezuela, agita a Bolívia. e a Argentina, e a África e alguns países Árabes. A crise 
do modelo ocidental de democracia representativa cai sobre nós tentando 
desmoralizar, destruir, aniquilar nosso projeto de sociedade. Eles destruíram alguns 
dos nossos instrumentos, exP,lodiram algumas de nossas muralhas de defesa. Feriram 
gravemente companheiros nossos. 

A maior força de ataque é o que chamamos "O Império". Em segundo lugar, 
ele tem muitos e fprtes aliados entre nós,· perto ou longe, ou mesmo infiltrados no 
nosso meio. O império e seus aliados puderam nos atacar agora, porque cometemos 
muitos erros, graves erros. Eles sabem aproveitar-se destes erros e conhecem nossas 
debilidades. 

Este choque é que desperta em nós perguntas, por vezes radicais. Eu tenho 
uma, e sei que ela é de muitos, e sei que há muitas outras. A minha pergunta é: onde 
foi a consciência ética dos homens e mulheres. com quem debati o nosso projeto nos 
anos 60. com· quem fiz passeatas pela anistia nos anos 70. com quem articulei os 
instrumentos do nosso projeto nos anos 80, para quem fiz campanha eleitoral nos· anos 
90 e que nós todos elegemos nos anos 90 e nos primeiros anos da década de 2000? Por 
eles coloco não apenas minha mão no fogo, mas já pus tudo o que sou e fiz durante 
todos estes anos. Neles investimos nossas forças. e agora queremos saber onde está a 
consciência ética, deles e a nossa. Será que ela foi driblada pela "carta aos 
brasileiros'', ou atropelada pelas estratégias de Govemabilidade, que são o objeto de 
denúncia nos acontecimentos destas últimas semanas? 

Em meio a uma tempestade noturna não há possibilidades de saber como será a 
aurora Em meio ao vendaval da tempestade não há elementos estáveis para a 
cop.strução do amanhã. Em meio à destruição. temos que pensar na construção da 
nova História. É o que aprendemos dos nossos irmãos indígenas, destruídos desde o 
primeiro dia da invasão européia do século XI. É o que aprendemos dos nossos irmãos 
africanos, que foram arrancados da terra, das próprias nações e famílias, reduzidos a 
escravos, e que construíram a nossa história. Não podemos jogar fora nosso projeto 
mas temos que ousar a reconstrução. 

Há que amadurecer as perguntas, sem sangrar as feridas com lamentos, 
acusações mútuas ou ataques improvisados. Em feridas históricas nossos povos 
ancestrais indígenas e afro-descendentes são mestres. Os índios nos ensinam a 



construção da História e a afümação teimosa da identidade, e os povos negros 
constroem a solidariedade na vida em comunidades. 

Diante de nós. em nossas mãos, está a re-construção. Há que animar os irmãos 
nossos das comunidades, não deixar que abaixem a cabeça, porque todos os seres 
humanos temos "cara e dente, e nariz pra frente". Temos que desenvolver uma língua 
de discípulos, para dizer aos que estão abatidos urna palavra de conforto (2 Isaías 50).

Temos que despertar a cada manhã. Despertar e ter ouvidos de discípulos 
(2 !saias 50), reforçar as lideranças, ouvi-las e faze-las ouvir as bases. São companheiros 
e companheiras em cujas mãos colocamos os instrumentos de decisão e liderança: 
Presidentes de Associações e Sindicatos, membros de Conselhos, Vereadores. 
Prefeitos, Deputados Estaduais e Federais, membros do Executivo Nacional. Nós 
colocamos a cruz nas costas e nas mãos deles. Agindo certo ou errado, eles nos 
representam, eles são o nosso projeto cm andamento. Temos que reforçar sua luta, 
porque eles foram feridos, e nas feridas deles, nós fomos encurralados. Com eles, nós 
Cremos, nós Resistimos, nós Sonhamos. 

Finalmente, trata-se de reconstruir, em novas bases, bases de pedra e alicerces 
sólidos, o que caiu porque estava edificado sobre a areia (Lc 6,48-49), mesmo se não 
estávamos vendo. Construir com o coração pw-o. da pw-eza ética e humana do projeto, 
e com o espírito. decidido (SI 51), a força. o vigor do atrevimento cristão do Espírito 
(Atos dos Apóstolos, 4,31). 

Mais valem as lágrimas de não ter vencido ainda, do que a vergonha de não ter 
lutado. Se for para chorar, vamos chorar de cabeça erguida. Se for para lamber feridas, 
vamos cw-á-las com nossos beijos. porque são feridas santas. São as do crucificado 
que venceu a morte, já na cruz. Ser fumes, sem perder a temw-a. Trata-se de re
construir o projeto. Construir de novo, construir um novo, e não re-montar. tentar 
reconstituir e re-erguer o velho. Na construção da novidade é que daremos razão da 
nossa Esperança frente a este desafio mortal. Com amor, e plena consciência. Para isto 
estamos prontos (lPd 3,15).

Termino com urna oração: 
"Deus nosso Pai, que estais no meio de nós, no coração 
do pobre. Dai-nos urna língua de discípulos. para que saibamos 
trazer a quem está abatido urna palavra de conforto. Despertai
.nos a cada manhã, sim despertai-nos e dai-nos um ouvido de 
discípulos. Criai em nós um coração puro e renovai em nós 
espírito decidido, a fim de que estejamos sempre prontos a 
prestar contas da nossa Esperança a todo o mundo que nos 
desafiar. Com todo o amor, e plena consciência." 

Amém, Axé. Assim seja. Ixe-Maria. Uai! 
Oração inspirada em Isaías 50,.4; Salmo 51 e lPd 3, 15) 
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li. vi d.a q_ue o

om'lCLUSÃO 

�-· .... ---- n; 
, 

,:,,..,.. 

trabalha.dor 
... ·, . ...  

proauz e via.arou-

baca. Se está vida fosse partil.11.aa.a não haveria

fo:ne no �unüo. 

Vencer este so=rbento é co�o vencer a nor

te � ressu.scitar para a vida, por isso o traba

lhador trausfo:"'"'..a. s�a vida nur::ia gra.n� �ucaristi 

a. 

O =iL�o ao corpinteiro, por exemplo, ao ce-
. +-, • • +- "d � 

lebrar sua v:. .,or1.a soore a nor ... e :po e 1,0!7E11" seu
- � 

cor;o e sa:...t7;.1e nas :r:1acs e ofereve!'-se. u co:!:":po e

• ., - • ,:;.,.., �·., I , ) 
o sa.r • .gue a��e sao vi'.ill.s reparvic.a.s \p!ll'a vos •

Ao �a�ar o trabaL.�ado�. a �orte mo�re. :)a

&o cr�z brota a v�da. O t . , . , 
r:::.oa ...... '1o e 

trabs..1-""-:aê.o!' so°:·!"9 a r:.;::rte, é v·ida
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a -:1�- .J-o' .,,...; a ..... .., ... � 
• .J- • 

cor...q1..l1s �ac..a. 

J 

_ J 

·t . 

Este subsÍê�o tem couo objetivos: 

:I-fos t::-ar U!ll. :pouco as lutas e orgar-i

zaç oe s dos trabalhadores e traba7�ª 

doras por �eL.�ores concliçÕes ie vi-

ãa. 

Refletir e celebrar o pri.:n.airo de maio, Dia Ia

ternacio!!al dos ·-.rraba]4adores.

:,!ostrar o rosto da .?a.storal Operéria., o ---ue e '1 -

la se propõe e seus objetivos.

O trabal:lo é a vida e.o trabal!iador. Ela trab.§:.
, ....... , ... . . � lna nao so p=1ra prouuzir coisas, :mas proQuz

condição da vida, e a razão de sua espiri tua-. 
, . .. . +-' - +- f'7' .,. .. io.aa.'9 es "ª :io uao a--.ie .. raz nara os i�-'los ... ·,a - • r 

. . 
presença naz crianças �eus sa faz teimoso, a-
mor a. --:,riê.a, ·:> aj:..1ds, a --.-9ncer 

q�e rv:.�'ba ccno leã:o =��nto.

P. "":'"n:""�e -f'�, ... � r,r-. _. -:..V• iJ ..... -�--a

� A � � 3erao tros e�co�tros q�e deverao ser re�leti-

dos por tit,d.a a conunidadà; em preparação ::.Ó 1!2 
� . - , . .. ... .  t '  
\_;.e :.:.a.1.0. ;;era e:�w:.a-:io nos .. eric�:ian e a .-

·,j 
toà.a.s 

. . • .- , b -as co2u..nicaces iÃ�a su.ges.,ao para ce_e ra9�c.
� ;i_ -0a.l....aç,�s 

. h . - . - -car:.ru .. osas aos 1.rJ:1aos e irma.s en :_:��::. ct::. 

rastoral Operária. 

.... 1:.

,. ·.,:'":"'t;;-,-

.f 
� .'J,1-. 

1 
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TZMA: 

112 ENCONTRO 

Com.o vivem e se organizam os trabaL� 
d.ores. 

S!rJEOLOS: Bíblia, vela e U.!ll símbolo que identi
fique o trabalhador. 

CA;�O: C:F/93 

0.!?.AÇfO: De acordo com o tema. 

A1{Th!ADOR: 1! com alegria que nos encontramos :pa
ra refletirmos sobre n�ssa vida, 
nossas lutas e para celebrarmos o 
12 d e  :::iaio, �ia Internacional de 
Luta dos Trabalhadores, a luz da 
paJ:avra. de Deus, nele esta nossa 
esperança. Em conunhão com os 
trabalhadores e trabalhadoras de 

1 nossa terra. Iniciemos nosso en-
.1 contro e=i no:ne d.o Pai ••• 

ANNADOR: Que Jesus, Llaria, José, a fanília ope 
, 

-

raria, nos g.l.B.rde e abençoe • 

TODOS: 

CAlnO: 

Amém. 

Salmo CP/93 - Re�rão 

e trabalha.e.ora? 
� no-

Por qu.e tudo isso acontece? 
�aisar que todos fale� livrenente. 

-2-

. ...--, .. 

l: 

CONCLUSÃO: Todo Batizado está incerido em Jesus
Cristo, portanto assume a sua missão no :n::undo ae
amL"lciar e denu..."lciar, dar luz aos cegos e O!"ga..ní

-zar os oprimidos. 
Vamos fi� esse compromissi passan

do a vela para cada� dos presentes dizendo:
- Receba a luz de C�isto, , 

da apos colocar o sal na agua e ca UJ:l provar para 
sentir o sabor. Enquanto isso cantar Sim eu Que
ro, terninar rezando a oração que o Senhor nos e!!
sinou. Pai nosso ••• 

CA.XTO FINAL: 1fãe do céu morena. 

BI3LIOG3.A.FIA 

Texto :Base da C�/93 
Boletim Nacional da PO 

Texto e Redação: �xecutiva da FO

Colaboradores: Irmã Justina e Padre Jorge (AJ:e) 
Arte Piaal: Executiva da PO 
Diocese de :Barra do PiraÍ - Volta Redonda 

t'.)
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- Anunciar e à.enunciar a situação Yiv_!
da pelos traOal�adores (as), suas lutas, sofri
�entos e co�quistas; 

- :apacitar os milita..�tes dos Gd.3s ba
ra se inserir nos diversos campos de atuação ;o
cial, gara::tindo a sua foro.ação integral; 

. . - Ceiebrar. �s lutas, sofri:nento�-,. ale-
grías e es;,er�""lças :nni"'a perspectiva transfor""�do 
ra; 

- 1estemur.Jlar o ser hu.oano
co�stru.indo no nosso meio :oa..�eiras de 
já caracteriza:n a Nova �ulhar e o Novo 

CANTO: ?ovo �ue luta - Befrão 

integral, 
ser que 
Hom.e:n. 

IiITOR $: " A Pastoral Operária., fiel na oJssão .! 
var...gelizadora do Cristo Trabalhador e aos objeti_ 
vos imediatos e históricos da classe trabalhado
ra, �repõe-se a ser um espaço de denúncia e anúá 
cio da situação vivida pelos trabalhadores (as), 
participando das lutas, sofri:ne.ntos e conquistas, 
celebrando a vida e a esperança na construção da. 
Nova · 3ôcie da.de, sina1 e ante cípação do Reino". 

CA.lr:'0; sai da Terra 

:er Mt 5,13-14 e Lucas 4,16-18. 

�;,

. - -.•' :_ 

OR � "'ÜZ S v �ro,.,-,.-,,, <"··T:;> • ,... • •w1ii� ,U ... ��-���A•'--'� ..:;: • 

"'I·_:

' 

:.. 

...-.) 

C).:nTO-: Salmo CF/93 - Refrão 

Vamos Ver: 
IEITOR, l.: .:.0, trab�lha2-2F-. "J' �-�-ª-9..U.:ele
cue trabalha e recebe um sals.rio.Isto 
) e, ve:nle a sua força de;J;�agalho �pºr 
un salário q�e na na.ioria das y�ze� 

, 
...... � 

:o.a.l aa para sobreviver. 
de O trabalhador não é dono dos neior 

produção ( terra., fábricas, maquinarias, e te) , 
mente com a sua força eie produz toda riqueza 

so ... , 
d--:---., .-·:r.··t'":·-· o!• .J, ... , 

mundo. 
.,�,. ':i,.·, .• •; ... :;, :,·-��.�;· .•. , ··.

Lam.,.nto Hativo - Refrão 
l .s •• :. '{· �··,.�·' ª-� -· • 

CA!\TO: 

IE I'1'0R 2: A c�par.Jla da fra temi d.ade nos ::nos
trou que existem de 10 a 15 milhões sem casa pa-
ra ;!!.orar. 1lui tos :n.oram. :ia_s ruas, debaixo d.os .. .,.i.,ã 
dutos, e� favelas, vendo seus barracos caindo 

·,1) 

co.:n. as cb.uvas, ·.famílias inteiras sobrevivem ao 
relento, ::rr..iitas vezes com crianças recem-nasci-·" :i{l· 
das. 

CAltTO: lamento nativo - ?.efrão 

L3ITOR 3: -Ssta maioria c-::>nsti tui de desenprega
dos, biscate�ros e assalariados que não co�se
guem aeo�pa.�har e reajuste de aluguéis. A situ� 
- ... , çao nao e nova, ca.rrega,·o 

peso de �uatro séculos da �·1\ � 1-escravifuio. Com o fia des , -

ta, o negro e e�cl�ido ou 
assU!:le cs trabal!· ... os :nais 

't�ri-""OSCS • :Denois CG:10 co - e • -

,-"i .... �i4- -3-
·, "



,, 

1', � . ,'\.,,-d 1· ono, ...... aoaii....a. or 1. vre e :rrais

fria - :·d.ai ;,or àia11:ta. 

,... •. "tJm.1.· O· )�: ,--i...e"' o (, 07' - De-f'ra ... o 1,._.,,.}...,1 • , .• V- ,J.. .- 1 / .. L --

-.' - -� 

tarde cono boia

rr.n7heres trabalhadoras adis
cri:ninação. _é p,io:9. 3las carrit

'· gam o peso do :nachis:mo e seus, ... . 
salarios sao m.eno::-es q_ue os do 
homa� para o mesmo serviço.Na 
.zr.aioria das vezes, para trabã 
lha.r, tem que deixar seus fi-. .. 

lh.os sozir..hos, a r:ierce c.a.s-..rio 

·; l il\ J� lências. . : 
-

Os E�nores são Dais explorados ainda. 
·Quando não -';rabalham vivem nas ruas, poucos 
acesso as escolas. 

c .. u�o� 3aião da !Tova Eulher - Refrão 

, �· 
'LEITO::i 5.: A ,:perspectiva e de que a si tu.s.qao se 
agravará co:n o projeto neo liberal qu.::: :-:;o.i.J ser 
tr

_ 
aduzi�o co�o projeto da RtQt 

-. "r--'-.o ":;' -�+e p-,-,o i"" +o e ""�a Jl v 1 
.U.-\..',.., V- • ..,;, ;;:;, V .4. V .., W' .Q V �C---\A e:::) 
-� ;- Tm :�,.....+.-:-i-4 "'P - .,. "' -� .. --"' - .i.1. a.o _.....,p _ ___.._ vC:.C,,.,.. o no ...,ra 

� 
� •ffr :-

�
· ,._>...,,,,"' e- .... 

) "J \� , ,-�� 

1:cil pelo -1:1.'' • ..1.. �u.ndo �one- , v . -· ;.�� 
' , . . .. .  o i;:; . ,  

�=3r:1.o Inte:r::12.c:.cnal a.J..J.a- J fM_I \ 
o.o ac fOVG::::-no � a classe / ,-� ·íl � 
��..,.."'1'i1ç1ç.+,,, ,,!:,._.; r-.,..,::,.'":) ""iO O {�'v ........ ...,,.--_ ... _.;.,.-_ ..,..., --·· .,_ ··-'--,...,..- -\.Á.,.. 1 �:.t_� ·-.,�-. 

, ,·,�-c::ou ..... r�...._,..-;.,.,i:,"'\ �""'og.,..a:r::ia e a ,,, r-,, �-. J:' :· .. '-'-�-- _i:--- : --:-:, �d�. . . ...  r::riva t:.zaçao c..s -':oc.as &s .:.:. s�a tais ., 1.r:cluinc.a a 
� , ,., 

......... ,:,•r� ,.::o--!"�� a -::,a•;:=le e a T'Cl1 '"1'">,::l'"'ªº r·• -• ...!,.\,,,;...,. _____ , � ---'-- ,;...J u."""_..'-:s • 

,� l ?','!TT\('). v_ ... .,-1,, ,... ..,, • 
- ' ..L • .,_ • ·a.a� � �J. '\- J.. :n pa.ra. : __ �--.;_s �:Jd.09 ve:1r1an \T J.. !:t-.}l..8I •

, .. /. '1 

• 

�l 
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�oral Operária. Ela foi criada pelos :p:::-Óprios o
perários com o incentivo de religiosos (padres, 
freiras, bispos). O compro::i.sso cristão &e lutar 
contra as injustiças fez com que os trabalhad�
r.es sentisse� necessidade de se �eu..�ir coz maior 
::req_u.ência -pa,_-a, discu.tíreo· os p1·oblemas da fábri 
ca, do traba1'1.o, do sindicato. Nascia 1'.:.,store.l Õ, . :peraria. 

CtJlTO: Povo Novo (52) - Refrão 

IEITOR 5: De lá :para cá a Eastoral Operária cre.ê. 
ceu !!lU.ito e se expandiu em todos os Estados, se2 
pre lutando contra as injustiças que :::n.assacrs.:!. os 
trabal�aà..o:·J ci. . , , A Pastoral Operaria esta organizada.no 
Estado do Rio e em todo o Brasil. Ua nossa Dioce 
se está presente no regio:ia.l de Barra do Pi::-a.Í: 
3arra :,!a:-.sa e Volta Redonda. 

-vc-- --· 6: 0b je tilvo Geral da. Pastoral Operária/..;, ·
''queremos Contribuir e participar co!llo clas�e 
trabalhad.o!'a. r.a construção fa J'ova Sociedade ... e 
d.a Xo,n Igre ia, sir..al e SJ:te ci:pação do Reine, '2-e.ê_ 
te::nu.."1ha.."1do .na lu-ta e nas o,··ga:."1.izaçõcs dos trs.ba.
lhaà.ores, os valores da Nova Hv.!la.nidaê.e". 

------�--��-.�-�-�--------
.,..._ T"' """' 

7 
QA . , • .... , _lo,,. .u.:..· ..::·_, • '""'�..-�vos .. -.... .,, ... ., "'c·os�--'•• e \J t., Cv.J.. -"i:J.,t-'..,_..'-"..a..-� 
- :,:o-ti var a. Igre j a. e 8:::lO ura. ., ' ., t , _  ., h ., ( ) r:11.r as .._·,rtas a.os ra.oa.J...!. ac.o:--as as,, 

do e apoianl� suas orga=:izações; 
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todo a BC'�·, - ... ......
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CANTO: 
-r 

• 
","_'yóz dos· profetas - Refrão 

LZITOR 2: A :Pastoral. Operária não é ps=tido polÍ 
tico,. entidade, movimento nem sindicato. 1;ão va.i 
-a -f'rente dos m.ovizlentoa, I!la.B está i:nserid.o e:i tu 

� 
, -

-

·do isso. i:i como o sal que àa sabor, mas nao apa-
rece, ajuda o ·trabalhador e trabalhadora a cres
cer na conaciê:µcia cr:Ctica e a descobrir que eles 
(as) pertence� a tm.a categoria e que deve� pe.rti 
cipar. Que a política é importa..�te na sua vida e 
de qual pa:-tido_ ele ou ela deve participar. 

-C.\:{TO:.. . 
Boca de Povo 

LEITOR 3: A :Fastoral Operária surgiu motivada :p� 
la Õaminhada dos trabal...'1.adores 
dentro da igreja. Quem é !:la.is v�
L�o lembra que a partir de 1964 
os militares tornar� o poder no 
pa!s. Essa época ficou co�eci
da com.o ditadura :nili tar, :pois
não se permitia ner..hum tipo de 
IJ?..nifestação e organiz�ção.?ois 

. beo, nesse período a Igreja foi 
"() Ú!'..ié'o lugar onde os tra.ba1ha-

dores tir..harl flliberdade" · -cara
àis.cutire::n seus proble:r:as. Surgira:n em todo � o
:Brasil e.s CZ13s (Coou.."tidad.es Zclesiais d.e Base). 
:fas CE:Bs os tra.baL"ria.dores celebra::i sua fé e -:ar.:i.

bém se aili=-sYam a lutar cont:"a as ir_ju.s·tiça.s. 

CP.:'20: ?ai rrosso e.os 1:ártires (Re'f'rão) 

:.sr ?JJ 4: "".::n. 1976, a p,::-:tir d� u:r: e·:c.contro ·e:1 Ko 
,..3. :[;Ua�·-1.-JJ, com !'-=:presentantes àe se te este.dos, 
os traba:hs.dores cris�ã'cs decic..irao criar a :?as-

-12-
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LEITOR 6: :F-rivatiz�_ç:ã:o .. �,.:q�lquer custo. Basta

-�,,., 

lf olhar -c-uma = :foi .feita a priva.t,1
zação da«:3?1 __ E11 :, ;V'ol ta Redonda;
fomos vendidos.por 33 dinheiro 
_para sa ttsfazer µ.z:ia_ ,��_$e pr,i 
viligiac.a. Seus tl.orauo·re·s con
denados a morte._ .. 
?tais ou menos 5 mil traball:aã.o 
resserão d.em.tidos, se2 co� ... , . d . - .. 11ar as passiveis er::ussoas o.as 
empreiteiras. Alguns setores do. 
comércio já estão fecha..�do as 
portas, di:ninu.indo assim a per.ê.

pectiva de Vida. eo nossa cidade. 

CANTO: CF/93 - Abertura - Refrão 

,) . .,,,!'{- 1 

'�-_�;.e,., 

:- ._;!-

LEITOR 7: Para rndar esta situação tenos que nos 
organizar e.:n z.ovi!:le!ltos populares, associações, �t . -.:'."" nartidos políticos, na Igreja e nos sindicatos ,ti,::.�:·- . .  

J.{::��· . ..
* 

co�bativos, etc. 

(;AXTO: ?als.vra não :foi feita (97) f·l ·

l�rEx. 1,9-14.3,7-8 e Jo 10,l�

R:SPC:NDA: Q'..lal é a proposta. do :'arao��rr\ 
-�u.al a -proposta de Deus-?
� a nossa proposta? 

OR.AÇ�3 S E:CPo:r:r.tJtSA.S: 
-,' 'l 

'.i 

,..,.,..
,.

T.-,l'!'Tn1'1' 0 .,.., , .... da . d • vV.·i-.., u.:>.-i.v: r.OSSO ueus e O .,eUS VJ. a. ,.._
S r i-.+,-, a' co-�ra a r-.or ..... 0 e...,., .&>

a
-rror e.a· ... � -: ... � ...... :...,..u::f. • ..1v · · .....,.  l, ...., ...i.l. .J-. ,IÇ" - �:....:;.e 

r::os a craçâ'.o q_ue o Ser.w."1.or nos ensinou. -=-:2.i 
soque estais ••• 

-5-
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CANTO FINAL: Ditânia dos ?obres (194) 

252 ENCONTB:> 

TE�!A: 12 de :r:.aio 

s:brBOL-OS: Os cesnos do 1º dia 
'""ais alguna fe=-ramenta do t� 
be.lhador. "Sx. chave de boca. 

ACOL!.iIDA: 

CANTO: :Povo Novo 

O!UÇ!O !NI8IAI.: 

A1rel.A1)0R: Redorda o eDContro:· anterior e introdl¼_ 
ção do assunto: 

- A luta dos trabalhadores é a....�tiga. 
Algumas vezes de :for.mas organizadas, outras não. 
Se�pre há u:n. grupo que resiste. 

te. 

c.n;To:

Para Re :fletir: 
O que vooe sabe .sobre o dia 12 de 
maio? Como surgiu? de que se trata? 

- Co:!lo te:n sido as lutas trabalhistas
e as conquistas? Citar fa-tca concr!_

tos.
�ei%ar que as pessoas :falem.livrener.

f.) 

Sa.."'ltoa Dias Refrão 

-6-

.Al�D.L\.:DOP.: 'Sm pQucas palav--ras recorda os outros en: 
centros. 

- Introdução ao Assunto:
Eoje va.:n.os �e:fleti� sobre a vida dos

cristãos trabaL'iadores e a sua nissão no mu_�do do 
O trabal..�ador .sai cedo de ca3a para 

en:frentar um dia ... duro e cansativo d.e trabalrio t :Pª-.
ra no final e.o mes receber uns �Íseros cruzeiros 
que não dá pa...� nada. Te:::i medo ·de perder o er:1pre
go e a coisa :ficar pior. As vezes, ele reage de 
fo:r-:na orgariizada com os seus instrunentos de lu
ta (sindicatos, partidos, etc) ou·ae forma d.esor 
ganizada (arrastões, saques, etc); t Ri que está 
a importância. da Pastoral Operária,· (PO). em rece
ber as z.udanças na realidade. Na síntese dessas 
questões é onde o trabalhador se encontra com a 
?as�oral Operária, ou vice versa. 

�

• Van.os Refletir

� 

- O que voce sabe sobre a Pastoral Ope
rária? ( O que é l co�o se trabalb.a e
q� o objetivo;. 

J)eisar as pessoas falarem livremente. 
. 

CANTO: ··- Axé ( 217) 

Um ?ouco de História: 
ISITOR 1: A F;;toral Operária é um grupo de cri� 
tãos que a·t!'avés de sae. fé se reu.."le:n para rer"'le
tir sobre suas vidas a ·luz d.a palavra de :Deus, e 
ver se nossa vida. está de acordo co� o p�ojetJ �e 
- ? s - . , - t '?..L:eu.s. e nao es-.;a, porque nao es a. 

1 �i �ue coneça::os a entender a ?asto
:::-al Operária. 

To��s pe..rticipe.n, o trabalil.�dor (a), 
QOna da casa, o aposentado, o dese�pregado, 
lho (a). 
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CiJ"i'f O: :Su vm para e s cu-.. ..,_r 

ler Tiago 5,1-6 Dt. 24,14-15 

RES?O�illA: O que o texto tem a ver co� a história 
q_ue contB!!l.os? E co:a. a nossa. realidade 
hoje? 

OR.A.ÇOES EX?o:;TLTIAS: 

CONCLUSIO:Toà.os oa d.ias, os trabalhadores (as) -sa 
em para seu trabalh2, alguns sacolejando nos Ôni: 
bus viajam u:na. distancia longa até chegar ao lo-

- , 

cal de trabalho, outros vao a pe, mas. o seu cora 
.. , , 

-

çao esta com a fa.m.lia, com a esposa,' esposo, fi-
lhos e filhas. E Deus, Javé �ibertador, está com 
todos e con cada um. de nós. Por isso rezemos: Pai 
Nosso • • •

e.uno FIX.\L: Li tâ.nia dos Pobres

TEZU: 

3 Sl ENCONTRO 

A Pastoral Operária 

st1IB0LOS: 1 pires de sal, vela, :BÍ'blia .mais os 
símbolos do dia a.�terior e u:n. copo d'cÍg,�a 

ACOL."t!IDA: 

CAX!C: Vem espírito 3�nto (163) 

f'\"':) !\ �.,. � "j'\õ"T � \ .... .  1, ..... �,AI.. •"-l•\,.:.,.i,.... • ;?e fletir 
l..r.:..a e v r • 
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� ..... 
O Ca.!1 (,l,CO Cristo traba-

+�)

.UITt:JJ;O.n: Na ::naioria à.6..::. , <i'.lt::J· cc, •tu::i.am.os �- lel:l-

brar som.ente das derrotas. Embora a nossa luta te 
nr,.a, sido difÍaii", na sua trajetória tivemos vá:.. 
rias vitórias, entre elas o dia 12 de maio, Dia 
do Trabalhador. 

I3I'T'OR ls
conpre-

surgiu 
de sua 
rio. 

A vi-da que a gente vive - Refrão 

LEITOR 2: Logicamente surge uma 
outra classe, a. classe patronal 
(patrão), os donos das fábricas, 
que em troca de lucros coopra a 
força de trabalho, pagando o mí 

troca
,Balf: 

. 
1' .. + d b t' n::.mo, a e::n. a.e .. u. o os su ze iam 

u.u """-- . _ 
..... ....-=-T � �-

ª todo tipo· de exploraça.o, su- cAPrfÃt1�T,c.�-= · -
gando o �á.xino dos trabal..�adores, que trabalh�
vam 16 horas por dia. 

C.A-�-?l'O: Vi�á o dia em que todos - P.efrão 

.... 
.... ; ·-



operários sentindo-se subjugados fo 
• ram tooando consciência da situaçã';

/� e começara.I!l a reagir. De inÍcio sem
organi-zaç ão, mas com "º tempo a ººD!. 
ciência auzentava, começar� a se 
organiza:- e reiVindica.r seus di�ei

� tos. Ai descobrem que teo uraa. gran
de arma. E'ra só cruzar os braços (greve). 

Por outro lado os patrõas se orga..�izam. 
, ta.li.bem, para os co'"l'lba ter: suas a.mas eram; a po-

lÍ oia, juízes, as leis e os meios de comunicaçã� 

IEITOR 4: No dia 12 de naio de 1886, 
r.a cidade de Chicago, nos Estados U
nidos, os operários entra:::n em gr�ve,
reivindica.n4e U1lla jornada de 8 horas
de t�abalho. A reivindicação era jlJê
ta, tinha como argumento a vitória
dos operários da "Suropa que, eml866,
conquistara.r1 esses direitos.

urroR 5: os .. " 

\�� _, ' 

patrões reagi�-:'d.m com violência bo
ta.11do a policia em cui.9., ç_ue bateu, 
jo6oa bonbas, etc, resulta�do vá
��os �-�s de ���t1; -A��r� 200 �� - .... ,t:'�Á ... = . ...  a uv ... -v�, -.;;;. 
ridos, prênderam 8 líderes, en.forc� 

-8-

.,. ,. 

CANTOi 

tam a jornada. de 8 horas. Es
sa lei foi aprovada no dia 1º 
de zaio, por essa razão o dia
12 de maio ficou como sÍ�bolo 
do trabalhador e de suas lu-

Canto dos mártires da terra 

LEITOR 6: No Brasil a i."ldustrialização começos II!3.

is tar'd.e , não fugindo a regra, patrão é se:n.pre o
:pre ss or. Em 1912, em Belo Horizonte, após 4 dias da 
co::ienoração do 12 de maio, operários entra:i em gr!. 
ve �ela jornada de 8 horas e saíram vitoriosos, 12 
de naío ele 1933 em Belo Horizonte nova::i.ente, 1� de 
naio · de 1917,. ::io Rio de Janeiro, 12 ele maio à.e l9õ2 
em Belolíorizonte, 12 de na.io de 1963, Último pro
testo doa operários a:ites do golpe militar de 19E� 
apesar de repressão :nilitar, houve ainda concentra
ção no 12 de !!!aio de 1968. 

-

CANTO: "'t . ""' .&- ,V 

l! opia - .-te ... rao 

IEITOR 7: Os patrõ�s e o governo, querendo pas
sar por bonzir.hos, tentara:n t:r�d.ar o sentido do 
d.ia 12 d.e oaio, '!Il.a.S :p:t!"a nós o 12 de maio te::n ser..-
.... d , , t . � . � .... , . . t, 
vl. O a.a -U a, aor, so::ri::1e:r..t.,O 8 Vli.Or1s.s, •,r.1 O-
rias q_'.l.e ja�"" ÍS :poê.�.re:::n.os es:;_uecer • 

-9-
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2 • terça-feira. 13/ l 2i94 e JORN,\L DO IIR,\Sll 

COLUNA DO CASTELLO 

MARCELO PONTES 

Desabafo de 

um cidadão 

I
mediatamente após a
absolviç-Jo de Fernan

do Collor de Mello no Su
premo Tribunal Federal, 
o sociólogo Herbert de
Souza, o Betinho, que
simboliza no Brasil a luta
em defesa da cidadania e
da ética, pegou do telefo
ne e deixou soltar a sua
indignação. Merece ser
transcrita na íntegra:

"Estou entre a crença e 
a descrença no Brasil. Com 
a crença a gente tem como 
mudar o país. Mudar sig
nifica avançar na cultura, 
na economia, nas práticas 
sociais. A gente faz um 
exercício pennanente de fé. 
Eu mesmo sou tido como 
um otimista. Eu quero 
acreditar no Brasil. Mas aí 
a gente se confronta com 
fatos como este da absolvi
ção de Collor. 

Alguém haverá de di
zer: bom, ma� existe um 
tribunal federal, que é su
premo, é capaz de aplicar 
a suprema justiça. Mas 
nós nos deparamos agora 
com um julgamento que é 
um supremo absurdo. Os 
juízes disseram que, dian
te.de todas as provas, e do 
fato inédito de a opinião 
pública ter condenado um 
presidente da República 
eleito por ela um pouco 
antes, esse presidente é 
inocente. Por uma tecni-

·calidade imbecil, chega ·o
tribunal e diz: 'Não, esse
sujeito, esse indivíduo é
inocente de todas as acu
sações, porque elas não
correspondem aos crité
rios técnicos que nós aqui,
religiosamente, definimos
e respeitamos.'

Isso agride a lógica, a
ética, a política. Mas para
o STF não importa. Co
mo isso pode acontecer?
Não existiu PC Farias?
Sim, existiu. Não existi
ram os milhões de dólares
citados no processo? Sim,
existiram. PC Farias não
era tesoureiro e comparsa
de Collor? Sim, era. Tudo
o que a lógica dizia está
aí, no nariz dos juízes. E
chamam isso de Justiça.

lsso é que é grave. Os 
juízes que absolveram 
Co\lor acabam liquidando 
um conceito, uma noção 
de justiça. ·Minha conclu
são é que devemos acabar 
com o STF. Ek não faz 

falta nenhuma ao Brasil. 
Ao contrário, é uma insti
tuição perniciosa ao pro
cesso democrático. Se a 
democracia precisa ser 
consolidada, temos que 
acabar com este STF e 
criar outro tribunal, um 
Supremo Tribunal com 
senso comum de justiça. 

Eu me considero hoje 
diante de um Estado novo. 
Temos que produzir no 
Ilrasil uma outra institui-. 
çào, que deveria ser o capí
tulo primeiro de uma refor
ma constitucional. Uma 
instituição em que os juízes 
não sejam nomeados pelos 
donos do poder, mas, sim, 
eleitos. O presidente da Re
pública não é eleito? Os de
putados e senadores tam
bém não são eleitos? O juiz 
também deve ser eleito, com 
debate público sobre o que 
é um juiz, quais são as suas 
qualidades, 6s seus defeitos, 
qual é a história dele, de 
onde veio, o que pensa. 

Quem são esses caras 
que estão aí no Supremo? 
Eles não podem ter vindo 
de Marte: Um deles, in
clusive, presidiu as sessões 
do impeac/1111e111 no Sena
do. A gente imaginava 
que fosse quem mais co
nhecesse as provas de cor
rupção. No entanto, foi 
um dos que absolveram 
Collor. Essa coisa tem que 
acabar. Precisamos de um 
tribunal ético. Obviamen
te, eles ignoram a ética em 
nome da técnica. Não es
tou dizendo que o julga
mento deva ser político, 
mas sim ético. Ética a 
gente sabe o que é, perce
be facilmente. Um cara 
mata uma criança, e não 
perguntamos de que for
ma ele matou. O fato con
creto é que ele matou uma 
criança. 

Eu me sinto hoje em 
estado de absoluta perple
xidade. Temos que reagir 
a isso rapidamente. Fer
nando Henrique Cardoso 
não pode começar a go
vernar sem se definir so
bre isso. Não estamos 
diante da absolvição de 
Collor, mas da condena
ção ou da absolvição da 
própria Justiça. Temos 
que encontrar uma equa
ção para isso - e para ter 
um tribunal verdadcira
mcnlc uc jusliça." 

' 



CNBB. condena . 
. , ' ' · ..... ' .. 

. . ' amstia Pai:.� o
i 

: .·.. :: . . .  , .... __ d;.. . . . . . -r·.··,---' .... , .... -- ..... _. ........... . 

sena· or Lucena<;; 
. . . . : ·,. ·. . ... ,:. . - . - .-... : ,r,;, ,';, 

. O ·presid�nfe ,da-.Cpnferência ·Nacio.:-.'t.··
na! aos Bisp'os· do.Brasil (ÇNBB), Dom 
Luciano Mendes de Almeida, criticou a
decisão.do Congresso de propor anistia
para  o senador Humberto Lucena· 
(PMDB-PA), cassado pelo TSE por uso 
ilícito. da, gráfica. do Senado. "Essa 
anistia d�seducâ o .povo e prejudica a·· 
nação",. disse; Lucena: foi diplomado,. 
ontem, pelo .TRE, da· Pár.aíba. (Pá:g .. 6) 
• • • • • • • • • • , • • • •  , • ' ' 1 • • • •  

' e 
-------------------

sexta-feira, 16/12/94 JORNAL DO BRASIL· 

CNBB .critica Congresso:, . ·
por "corporativis�?" , : 

BRASILIA - 0 presidente da 
·Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil (CNBB), dom Luciano
Mendes de Almeida, criticou on
tem o comportamento dos parla
mentares que discutem, desde a
semana passada, a possível anistia
do presidente do Congresso Na
cional, senador Humberto Luce
na (PMDB-J>B), pela Câmara dos
Deputados. "O câncer do Brasil é
o corporativismo. Essa anistia de
seduca o povo e prejudica a na
ção", afinnou.

O presidente da CNBB, que 
esteve reunido desde quarta-feira 
com a cúpula do episcopado bra
sileiro para fazer uma análise da 
conjuntura nacional, teme que o 
mesmo "espírito de corpo" que 
levou o Senado Federal a aprovar 

- a anistia a Lucena, acusado de
usar indevidamente a Gráfica do 
Senado, possa se repetir nos futu
ros governos estaduais. "Isso po
de acontecer, porque quando os 
partidos ocupam o poder, cha
mam apenas seus amigos",.admi
tiu, ressaltando, entretanto, que 
tem uma grande expectativa em 
relação aos novos governadores e 
ã gestão de Fernando Henrique 
Cardoso na Presidência da Repú
blica. "O presidente eleito e mui
tos governadores têm feito pro
nunciamentos na perspectiva de 
promoções sociais", lembrou. 

Collor- D. Luciano lamen
tou a decisão do Supremo Tribu
nal Federal de absolver o ex-prc-

-sidente Fernando Collor do crime
de corrupção passiva. De acordo
com D. Luciano, a sociedade re
petidas vezes se manifestou repro
vando o comportamento do ex
presidente. "Não me compete dis
cutir a decisão jurídica. O veredi
to ético, o povo já deu, o que é o
mais importante", afinnou.

"A nossa expectativa é de que
atitudes marcadas pela corrupção
não se repitam mais e as pessoas
que fizeram isso mudem o seu
comportamento". comentou o

.1 

,l 

presidente da CNBB: numa refe, 
r-êucia indireta a Collor.

A Igreja vai defender a particl-:,
pa-;ão da sociedade organizadav 
como forma de contribuir com·, 
Fernando Henrique na discussão_:, 
dos problemas sociais. "Temos a 
consciência do dever de colabo- ;; 
rannos para que se promova a .. , 
ascensão social dos excluídos .da!·, 
cidadania, que já somam 30 mi-,; 
!hões de·pessoas vivendo cm esta-.�
do de miséria", afinnou o prcsi-�l 

dente da CNBB. Segundo D. Ly-)
ciano, o futuro governo precisá.,;
estar voltado para o social. "� :ã,o •;
é possível atrasarmos mais a on- >
diç;io de vida humana para ,:sse
grande contingente de excluid(•s" .. ,1

A reunião do epis�opado tra-·: 
çot, diretrizes básicas a serem de-·, 
fendidas pela CNBB no próximo,'. 
ano. Os bispos acreditam que será�, 
possível iniciar mudanças nas po-·.:: 
litir,as agrária e agrícola, ofcrecen-
do oportunidade de terra para ha-�; 
bilação e trabalho a uma grande 
parte da população. "Temos a es-,.- · 
peranc;a de um justo acesso a •.er- , 
ra, acelerando o atendimento ª?.

s ;,
acampamentos dos sem-terra ,,. 
disse dom Luciano. 
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Doenças mneaçam 30 mil crianças nordestinas 
• Unicef avisa que 95 começa com possibilidade de muitos óbitos ria faixa até 5 anos, causados por diarréia e infecção respiratória
FRANCISCO GONÇALVES 

BRASILIA -Ao divulgar ontem 
o relatório mundial da infância em
1995, o Unicef (Fundo das Nações
Unidas para a Infância) previu que
pelo menos 30 mil crianças menores
de cinco anos v�o morrer na região
Nordeste, nos três primeiros meses
do próximo ano, por falta de condi
ções mínimas de saúde. A morte
anunciada das crianças nordestinas
ocorrera por diarréia ou infecções
respiratórias, resultando de falta de
assistência médica e educacional,
quadro que colocando o Brasil na
63ª posição dos países com elevado
índice de mortalidade infantil. Na
América Latina, a situação do Bra
sil só é melhor do que a da Bolívia,

· Guatemala e Nicarágua.
"Seria muita sem-vergonhice

dos governantes eleitos não melho
rem as condições de saúde, porque
eles já sabem qual é a situação",
afirmou o representante do Unicef
no Brasil, Agop Kayayan. Em car
ta assinada por ele, pelo sociólogo
Herbert de Souza, o Betinho, pelo
ministro da Saúde, Henrique San
tillo, e pelo presidente da Conferên
cia Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB), dom Luciano Mendes de
Almeida, o Unicef alertou prefeitos
e governadores das regiões mais cri
ticas, pedindo providências para
evitar l!S mortes das crianças.

Na carta, o Unicef recomenda às 
autoridades que façam estoque de 
soro de reidratação oral e antibióti
cos para combater, a diarréia e as 
doenças respiratórias, que aumen
tam com a chegada das chuvas no 
início do ano. "Nem nos municí
pios mais pobres da região faltam 
gente e dinheiro para evitar essas 
mortes. Falta é vontade política", 
criticou Kayayan. 

Baixa renda - Embora o 
Brasil esteja na 63ª posição na clas
sificação geral do Unicef, o repre
sentante da entidade no Brasil ga
rante que, se o Brasil for compara
do com outras nações com renda 
per capita semelhante, certamente 
estaria entre os cinco piores coloca
dos com relação à taxa de mortali
dade infantil. No Brasil, a taxa é de 
63 crianças mortas a cada mil nas
ci das. "Quando comparamos o 
Brasil com países com o mesmo 
nível de renda descobrimos o desas
tre em que se encontram as crianças 
brasileiras", comentou Kayayan. 

Nas tabelas que acompanham o 
relatório mundial do Unicef, o Bra
sil apresenta um dos piores quadros 
de distribuição de renda familiar. 
Cerca de 20% da população mais 
rica concentra 68% do total da ren
da. Mais de 34% da população ru
ral e mais de 9% da urbana situam-

se abaixo do nível de pobreza abso
luta. A taxa de mortalidade mater
na é de 200 m�lheres em cada 100 
mil partos, devido à complicações 
na gravidez e durante o nascimen
to. 

O Unicef registrou, contudo, 
que a taxa de mortalidade infantil, 
apesar de alta, caiu de 181 crianças 
mortas em cada mil nascidas vivas 
em 1960 para 63 por mil, no ano 
passado. Num estudo sobre a famí
lia brasileira, distribuído em anexo 
ao relatório mundial da situação 
infantil, o Unicef constatou que um 
terço das famílias encontra-se abai
xo da "linha de pobreza", ou seja, 
tem renda familiar de até meio salá
rio mínimo. 

Educação - O representante 
do Unicef diz que o Brasil também 
precisa melhorar a qualidade do 
ensino básico. Segundo Agop Ka
yayan, os governos federal, esta
duais e municipais não investem na 
educação como estabelece a legisla
ção brasileira. Além disso, os pro
fessores recebem salários muito 
baixos e falta material nas escolas. 
Há casos também de prefeitos que 
chegam a gastar em construção de 
ponte a verba que seria para educa
ção. "Eles justificam que a ponte 
vai facilitar o transporte das crian
ças. Vamos parar de brincar com a 
educação", apelou Kayayan. 

Taxa de 1960 181 
mortalidade 1·1 1993 63 

Total de mortes 
menores de 5 anos 

Porcentagem população 

226.000 

infantil com baixo 40% 
peso ao nascer 

(') Número de crianças com menos de 
cinco anos mortas em cada mil nasci· 

das vivas 

País Taxa 

................................. 
mortalidade (1) 

• 1º.Nlger ........ · ................................ 320 
• 2º 

.Angola ...................................... 292 
3° Serra Leoa 284 

. 4º

.Moçambique ............................. 282 
• 5° .Afeganistão .............................. 257 
6º Guiné-Bissau 

9º Libéria 
10° Mali 

217 

217 

(1) Número de crianças menores de cinco 
anos mortas por mil nascidas vivas (1993) 
(2) O Brasil está em 63" lugar com 63 
mortes em mil. 

A situação no mundo 
O relatório deste ano da Uni

cef sobre a Situação Mundial da 
Infância alerta que o número de 
crianças envolvidas em conflitos 
armados tem aumentado assus
tadoramente. Nos últimos dez 
anos, dois milhões de crianças 
morreram em guerras e mais de 
quatro milhões ficaram fisica
mente incapacitadas. 

A Unicef constata ainda que 
se gasta duas vezes e meia mais 
recursos na produção e consumo 
de vinho do que seria necessário 
para atender as necessidades de 
saúde, nutrição, educação básica 
e saneamento de todas as crian
ças do mundo. Para provar que 
há dinheiro suficiente para cus
tear os US$ 34 bilhões por ano 
necessários para dar condições 
básicas às crianças, a Unicef 
aponta que são gastos US$ 85 
bilhões com vinho, US$ 40 bi
lhões com golfe, US$ 160 bi
lhões com cerveja, US$ 400 bi
lhões com cigarros e US$ 800 
bilhões com investimentos mili
tares. 

Apesar de apontar em seu re
latório o que classifica de "os 
centavos do absurdo", a Unicef 
faz um balanço otimista dos 

avanços em. todo o mundo no 
sentido de melhorar as condi
ções de saúde e educação das 
crianças menores de cinco anos. 
De acordo com análise das in
formações prestadas pelos . 159 
países que participaram do En
contro Mundial da Cúpula pela 
Criança em 1990, a Unicef.prevê 
que haverá uma redução anual 
de cerca de 2,5 milhões no nú
mero de mortes infantis provo
cadas por nutrição e doenças. 
Outras 750 mil crianças serão 
poupadas de incapacitação tisi
ca, cegueira, paralisia e retarda
mento mental. 

Segundo a Unicef, as crianças 
também são afetadas pelo pro
cesso de marginalização econô
mica dos países pobres. A Uni
cef estima que, na última déca
da, o salário real caiu em 20% 
na América Latina, empobre
cendo 800 milhões de pessoas. 
Em relação à mortalidade infan
til, em situação mais crítica apa
rece Níger, com 320 crianças 
mortas em cada mil nascidas vi
vas. Depois vêm Angola, Serra 
Leoa, Moçambique e Afeganis
tão. 

Vírus da Aids atinge menores de 5 anos 
O A Unicef revela em seu rela
tório mundial sobre a situação da 
infância números alarmantes de 
contaminação de crianças meno
res de cinco anos pelo vírus da 
Aids. Até hoje, o HIV já atingiu 
cerca de um milhão de crianças e 
500 mi delas morreram. A maio
ria dos casos foi registrada na 
África. Nesse continente, onde 
ocorrem dois terços dos novos ca
sos da doença, nove milhões de 
crianças ficarão órfãs até o final 

da década. Somente no Zimbábue, 
a Aids já é a principal causa de 
morte de menores de cinco anos. 
A Unicef demonstra preocupação 
com a propagação da Aids em 
alguns países da Ásia. Estudo fei
to na Tailândia revela que, até o 
ano 2.000, a taxa de mortalidade 
infantil subirá para 10% devido 
aos casos de contaminação pelo 
HIV. O relatório destaca ainda 
que, em algumas regiões africanas, 
de 25% a 30% das mulheres grá-

vidas que frequentam centros de 
atendimento médico são portado
ras do vírus da Aids. Segundo a 
Unicef, isso significa que um em 
cada três dos bebês nascerão in:

fectados pela doença. "Todos de
senvolverão a Aids e a maioria 
morrerá antes de completar cinco 
anos de idade", diz o relatório. A 
Unicef defende uma modificação 
comportamental e incentivo à 
educação sexual dos adolescentes', 
para evitar o risco da Aids. 
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\ ;; .. .-:- � s11�154 · A absolvição d� _Collor e a condena_ção do Tribunal 
1 � -

1 

1'.i°ER.l3ERT DE SOUZA• 
1 �· 

; ,·E' . triste que o Supremo Tribu_na_l Fed�ral ab
i . .solva o grande farsante e cnmmoso mstala
: do no poder, o presidente já condenado. pelo 
\ .Congresso, pela opinião públic� : pela socieda
l de, '.Fernando Collor. Esta dec1sao_ nos oferece 
; .uma -0portunidade: condenar º. Tnbunal que o 
; êbsó'lve e propor �m novo. tn bunal capaz de 
: fazêf justiça. Um tnb�nal eleito, controlado pela 
, �bciedade e não defi�1�0 pel?s d?�Os do poder. 
1 Um tribunal democrat1co e nao eh tista. 
i_ A democracia já avançou no campo do Execu
l tivo•t do Leg�slativo. Cheg?u_ a vez da Justiç?. 
, Qué'lb escândalo �a a_bsol�1çao do Collor seJa 
1 'üm ··passo_ nessa . dlfeçao. Ja rep�nsamo� tu?º _e 
l 'riem.'por isso �e1xamos de re�pe1tAr as_ mstl�m
i ·ções ·democráticas. O Execut1v? Ja foi yarr!do 
i ·2e1á':onda _da ética e o Collo: �arn. O Leg1slat1vo 
1 jà foi·vamdo pela onda da et1ca e cassou parla
i Y\'}en.t,�res. Chegou a hora de o Judiciário também 
1 ,,: ..• 

1 oi, 

1 .. 

se submeter à ética pública. A Justiça não é um
Olimpo e os juízes não são novos Deuses. . . . I 

Esse ato do Supremo deve ser o primeiro passo para se rever o próprio tribunal, o proces.: so de definição (; organização do Judiciário no. Brasil. Deve ser o começo do fim dessa Justiça, o início de uma nova realidade que tenha a participação da sociedade e que acabe de 
uma .vez por todas com essa histó
ria de decisões absolutas feitas por homens que se consideram acima 
da história, da sociedade, da opi
nião pública, da ética, da conve
niência e da moralidade. Juízes 
comprometidos que falam de inde
pendência e autonomia. 

Esse tribunal é nomeado pelos 
presidentes da República sell} ne
nhuma consulta à sociedade. E um 
tribunal chapa branca e faz julga-

mentos chapa branca. Por isso, considera nor
mal a_psorver. Collor, o mais chapa brnnca dos 
incriminados. Um presidente da República que 
a sociedade colocou para fora da presidência e 
essé tribunal coloca por dentro da legalidade. 
Mas quem colocou os juízes no Tribun�i? Qua
tro deles es_tão lá. por indicação do Collor e, 

· tudo indica, a ele ainda devem o be
diência.

No Brasil de hoje há um novo que
se implanta e um velho que resiste a
morrer. Nova no Brasil é a ética.
Velha é a corrupção. Nova é a demo
cracia. Velho é o autoritarismo que
insiste em sobreviver. Novo é o senti
. do da cidadania e da justiça. Velho é
_oSTF. . . . . 

Velho porque tem os juízes no
meados diretamente pelos presiden
tes, que acabam recorrendo a estes

mesmos juízes para conseguir a absolvição que 
não tiveram nas praças e ruas. Com a absolvição 
de Collor, o Supremo se mostrou o tribunal do 
poder, da elite, das oligarquias, dos senhores. O 
STF não tem nada a ver com a Justiça, mas com o 
Estado, com o governo. Não tem nada a ver éóm 
a sociedade, mas com os que dominam o poder 
dessa sociedade. 

A decisão do Supremo é um crime político 
contra o Brasil, contra a ética, contra a política e a 
democracia. Não pode ser comemorada, nem cele
brada, nem apoiada. O mesmo placar que absolve 
Collor condena o Supremo. Que a onda ética 
também inunde o Judiciário. Sem isso não haverá 
cidadania nem democracia. 
• Sociólogo, diretor-geral do !base (Instituto Brasileiro de Análises 
Sociais e Econômicas), articulador nacional da Ação da Cidadania 

contra Miséria e pela Vida 

' 
! 
\ 
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l 
1
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JUS.TlFI CATIVA 0A PASTORAL-: OPERARIA · 

A Oi oces_e. de Nova Iguaçu ê uma area. componen.te do· "Grande Ri o" c.ie cuj-a

.·· ·p"àr,iuhçâo ce-rca · .d�-90%.;são· trabalhadores (. oper�rios de fabri-ca, c.onstrução civil,em

.:'::�:r�iiadas·dom�.ihcãs.·,.'fe'i:rante-s� biscateiros, C.Olflerciãr.ios., tro.cad0re.5., motpristas, a� 
'tôp_olnôs. 'etc.:.;). 

Com toda re�ia.o da ·chamada Baixada Fluminense� é c:aracterizada como lo
caliz�ção de imigrantes internos,que se empregam na cidade do Rio de Janeiro e dormem 
em Nova Iguaçu. Quase todos vivem de salã·rio, salãrio muito baixo, q4,�·.condiciona to
da i:J. prob 1 emã ti ca soei a 1 d-e, que é vi ti ma. 

Problemas mais graves sentidos pela população ... tr�n.spdrtes, saneamen 
• . .. 

·. 

to� .. ãgua ;, Jüz :,: .. es có la:',:· etc.· ... . 
".Ta·1·vez,. 'po.r· causa de toda s.Huação marginal, hã na báix'ada. um a1to indi

ce de crimi na 1 i da'de, q:im a 'Fama de Cidade · ·s.em Lei. .

.. Joda a. _situação se reflete na vi da dos traba 1 hadores sob a forma de i nu 
meros p-ro�lemas� � .é par:te de toda uma estrutura global, muito mai.s seria,.·· 

· -,:._.: .· · .. Di,�:n.t�:··qe·sta. di:f. -i·�u�d'aide -�-
-

qu� ·s�ritimo:.�··: · .. .. . ·.·:.:
· .:.::_. · · 

. 
;_ :·,0.'.p·óy,p\nâe.:··�e.m· t�mpo parP.- S·e .. :r.��ni/p·�tS'. qp:�e��:�·t.�:��-� >�.iq$a·ctá(:·· :_.>;, >· .. :·' 

. - hã uma._
·g·r�nd� tentati:va·

·
p-�r.a que··a, 

. 
.f.amí,li.â .

. 
p·arti�ip'e:.:a:iú'·a'.me.n�.':-d�r)t�ô :�a /

. comunidade
.
para. o, des·,en_vo }�i·ment�'-�� .:p.i:'õpr.i (;:-hifi:(r.o, no::·q.:ú�-. 'd'i.'z ·te·.�·�:�·ito aos

. . . :-prob·lemas ·e-entrais. 
·· ·-ai,esar do cansaço·; o-·povo m0.s.t:r.i;1·tSf.:inter.essaçlo.

'Diante desta .rea-Hda·de ·é de· ·ft;Hdamen-té!l importância .um-trabalho de Evange-
1 i zação junto a população trabalnad·ora l €'nfat.i,2a:ndo os prob lemas,provi·n=ientes de sua / 
coh-diçâo operãri.a. ·A ·Igreja vem manifestando, através dos teIT1pos. seu comp r.om.is.so com 

:· ;:
. ·'.- :os>.-#obres·; 

.:. :_'_·.;,· ::· _·:
. 

· .·'.'O .Espi ri to· .dô ·s1fohot. -es:tâ: · s·9�r:e-:·r:ii\-�,;:,:·.[:�·e\�-: e·�c.6lht(ú · p-ara ·ammci ár ·a bo� · /
0:':' ·;°:h·oú.- ·aos_pobre�<:-(.Luca·s:·4/1:8)_.;, .. . -::_,:.·: 

.

. /·.-/._,.:.:::·_'_
.
'<':,: . .-.·:""- :. · · . · · · . 

. . .. : . · .•,,.·com .espeda:1 _ç-u;'d�d<i:·-.-.:s:�.·'iit�r.�s$e.�:.· pel�s/ pbble.� · �-- :hu�ildés., pafq · cuja evah ·.·: ·
:_ · . ·_.,,\1efizaçãó . . os ··m,andou o S�hh�r:<

·
·.·-.(i�p.c{li-ó·:·:va'1J,ç';n�;Yi·}

·
·.- _·: :: . ·

. \> . 
. 

··. _:._:·. 
. 

. 
'"Cõmb-ater a nii�eri

0

a···�.-.·::1:t:d;:a·r::c:-�nt,';/:_{:j_'r1j:u�·'f\'.çi·:.e.':-ir.o�o-Jer nâo ·sd o : bem esté{/: 
- <::· (�-i� ·tambem o progresso espi.'ri t�al -.de t�d:ô:f(t:':p��tâ·�'i·ó �-.:� . .: be·m_.·:�·omurri. da h.umani fülde. : · A 
',,• ', .. .  ' ' ': . . .  · ... '. . . . ' ' 

:·.'·.,/-:'..paz constroe-se, dia a dia, na büs-:ca:·dé'.'t:ima:·.:orde�: 
. . querida por Deus que traz consigo uma

·:)>{ .. ):·1.1stiça ma-i� perfeita �ntr,e _os :-hb·��-:��-�:(�-�pularium · ·Progre·ssi·o N9-·76)
: ··.·.·,.·: 

··_:··:·.-: O8.J�TIV0 .DA PASTORAL· ·OPER�RIA:

·: · Na· Di'ocese . .'�e·.)ióV�· ·Jg�_açu·�:.:..f.o:t.::-ço�9�19·_:tl�· ·,:tra.b:àlho·.'cfe EVat19el-i-za<;ão.ju�t'o' /

. ·áOS oper'ârios qt.ie tem:c�mo:dbj_ê·ttv.o.�-.�,' .-:,:·. · 
.
. ' . .... , . . 

1. Consci en ti za_ção · da Clas-s- e · Oper.ã,r.i-a:.-: 'Levar ·as . .pes�oas· a -: .. ·
· a} comprometer-,-s�· :tarito. ·no bairro como no seu loc-al de· trabalho'.
b) · perceber seu: v·a"i-qr·· -n!}, çons trução de uma nova soc:i .eda.de jos·ta ,.humana, fraterna .

.:_','.. e) tonia.r.·p_osfção-.ç()íl1Q·:.,Ç,Y;i$t�os - respon�·ãyei's .  frente--�: .vid ;a; :· ··:

: ._.. . :· 2 .
. 
P.áss·ar--',·.�e.·, .

. :ij�f.'�{�_tj-.;� . .':.·d�··:.'vida .a
·
p�r/��.:·:li;r�-;cupa�dá_;·::�:bn;::,.,96:·:pU:·:CO� .s�-�

-
. f:�rntl'ia /

:\�'ara . uma p�â.(i ��· --��-dá.l,)_; ��-5�s/.��ó�·�itas corn,·."os._<ico111p:ahi{r·�.;.:.·��-::· }r.-abaÚ10'. ·e·
· t:i_asse'. ·{ :p?r

.. ':::)::::��:;2;�

s

i:::��;r :�;f �_'.ii,�j)
Ont��e. ª.".\_•;,�i("{i�� a(ümà:s�Visão .pe�man�:

, • ,  
. , ,  
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Texto da Lei [ Em Vigor] 

LEI Nº 3726, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2001. 

INSTITUI OS NOVOS PISOS SALARIAIS, NO 
ÂMBITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 
PARA AS CATEGORIAS PROFISSIONAIS QUE 
MENCIONA, REVOGANDO A LEI ESTADUAL Nº 

3.512, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2000. 

O Governador do Estado do Rio de Janeiro, 
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu

sanciono a seguinte Lei:

A r t . 1 ° - No Estado do Rio de Janeiro, o piso salarial dos empregados, integrantes das
categorias profissionais abaixo enunciadas, que não o tenham definido em lei federal, convenção ou
acordo coletivo de trabalho, será de:

- R$ 240,00 (duzentos e quarenta Reais) - Para empregados domésticos; trabalhadores
agropecuários e florestais; serventes; trabalhadores de serviços de conservação, manutenção, 
limpeza de edifícios, condomínios, empresas comerciais, industriais, áreas verdes e logradouros
públicos, não especializados; contínuo e mensageiro; auxiliar de serviços gerais e de escritório;
empregados do comércio não especializados; cumim e barboy; trabalhadores braçais não
classificados sob outras epígrafes.

1 1 - R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta Reais) - Para classificadores de correspondência e
carteiros; trabalhadores em serviços administrativos; cozinheiros; operadores de caixa; lavadeiras e 
tintureiros; barbeiros, cabeleireiros, manicure e pedicure; operadores de máquinas e implementas de 
agricultura, pecuária e exploração florestal; trabalhadores de tratamento de madeira, de fabricação de
papel e papelão; fiandeiro, tecelões e tingidores; trabalhadores de curtimento; trabalhadores de
preparação de alimentos e bebidas; trabalhadores de costura e estofadores; trabalhadores da 
fabricação de calçados e artefatos de couro; vidreiros e ceramistas; confeccionadores de produto de
papel e papelão; dedetizador; pescador; vendedores; trabalhadores do serviço de higiene e saúde;
trabalhadores de serviços de proteção e segurança; trabalhadores de serviços de turismo e
hospedagem.

1 1 1 - R$ 260,00 (duzentos e sessenta Reais) - Para trabalhadores da construção civil;
despachantes, fiscais, cobradores de transporte coletivo (exceto trem); trabalhadores de minas,
pedreiras e condadores; pintores; cortadores, polidores e gravadores de pedras; pedreiros;
trabalhadores de fabricação de produtos de borracha e plástico; e garçon.

IV - R$ 270,00 (duzentos e setenta Reais) - Para administradores, capatazes de exploração
agropecuárias florestais; trabalhadores de usinagem de metais; encanadores, soldadores, 
chapeadores, caldeireiros e montadores de estruturas metálicas; trabalhadores das artes gráficas;
condutores de veículos de transportes; trabalhadores de confecção de instrumentos musicais, 
produtos de vime e similares; trabalhadores de derivados de minerais não metálicos; trabalhadores de
movimentação e manipulação de mercadorias e materiais, operadores de máquinas da construção
civil e mineração; telefonistas, telegrafistas e barman.

V - R$ 280,00 (duzentos e oitenta Reais) - Para trabalhadores de serviços de contabilidade
e caixas; operadores de máquinas de contabilidade e de calcular; operadores de máquinas de



processamento automático de dados; secretários, datilógrafos e estenógrafos; chefes de serviços de 
transportes e comunicações; supervisores de compras e de vendas, compradores; agentes técnicos 
de vendas e representantes comerciais; mordomos e governantas; trabalhadores de serventia e 
comissários (serviço de transporte de passageiros); agentes de mestria, mestre, contramestres, 
supervisor de produção e manutenção industrial; trabalhadores metalúrgicos e siderúrgicos; 
operadores de instalações de processamento químico; trabalhadores de tratamento de fumo e de 
fabricação de charutos e cigarros; operadores de estação de rádio, televisão e de equipamentos de 
sonorização e de projeção cinematográfico; operadores de máquinas fixas e de equipamentos 
similares; sommelier e maitre de hotel; ajustadores mecânicos, montadores e mecânicos de 
máquinas, veículos e instrumentos de precisão; eletricistas eletrônicos; joalheiros e ourives; 
marceneiros e operadores de máquinas de lavrar madeira; supervisores de produção e manutenção 
industrial. 

Art.·2° - São excetuados dos efeitos desta Lei os excluídos pelo inciso li do§ 1° do art. 1° 

da Lei Complementar nº 103, de 14 de julho de 2000. 

Art. 3° - Esta Lei entra em vigor em 1° de janeiro de 2002, revogada a Lei nº 3512, de 21 de 
dezembro de 2000. 

Ficha Técnica 

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2001. 

ANTHONY GAROTINHO 
Governador do Estado 

PODER EXECUTIVO 
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SfCBHARIADO NACIOIIL OI 'PASIOBAL OPE RARII 
INSCRIÇÃO NO CGC 27 212 868/0020-08 

Av. Presidente Kennedy, 1861 Sala 11 • TEL, (011) 771-3469 

CEP.25.020 - Duque de Caxias· RJ 

Duque de Caxias, 12 de agÔsto de 1993. 

Companheiros e companheiras, 

Na Reunião do Conselho Nacional, no mês de julho/93, em 
Santa Tereza-RJ, urna das grandes questões levantadas foi a situa -
ção financeira em que se encontra a Pastoral Operária nas varias 
regioes do Brasil e a busca da auto-sustentação de nossos trabalhos. 

Frente a isto queremos realizar um mapeamento em nível na 
cional para detectarmos os problemas corno também conhecer as inicia 
tivas financeiras que já existem nas diversas POs. 

Para isto, gostaríamos que vocês apontassem nesse questiQ 
nario que estão recebendo o que de fato existe nesta área de finan
ças, desde a sustentação de Grupos de Base até das Coordenações Es
taduais. 

É importante que este questionário seja respondido por tQ 
dos e retorne ao Secretariado Nacional até 15 de outubro deste ano. 

Vamos fazer um esforço para conhecer melhor nossa 
situação financeira e assim poder caminhar rumo a política financei 
ra da Pastoral Operária. 

Com um fraternal abraço, 

P/Coordenação 
Operária 



# 

LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA PASTORAL OPERÁRIA 
(Questionário a ser preenchido) 

1. Este questionário que você está respondendo se refere a que ins
tância da PO?

( ) a seu Grupo de Base 

( ) a PO diocesana/arquidiocesana 

( ) a PO estadual/Coordenação estadual 

( ) a PO Regional 

Escreva o nome do local (Município, estado e/ou diocese) 

2. Diga o que vocês utilizam como infra-estrutura material. Assina-
1 e com: ili ( quando f Ôr próprio) ( E )( quando f Ôr emprestado, ou vocês so -

-- mente têm acesso)

( ) Urna sala que funciona corno sede, ou secretaria, ou secreta 
riado 

( ) mesas de trabalhos, cadeiras, 

( ) manual de maquina escrever 

( ) 
. 

elétrica eletrônica de maquina ou escrever 

( ) linha telefônica 

( ) carro 

( ) arquivo de aço 

( ) aparelho de FAX 

Outros - O quê? 

3. Projetos de ajuda externos

3.1. Titulo do projeto:
---�---------------------

3.2. Entidade que financia: Nome: 

Pais: 
-------------------

3 . 3 . Local de do projeto: ( ) Diocese açao 
) Arquidiocese 

( ) PO Estadual 
) PO Regional 

3 . 4 . Valor do projeto (em CR$, USD, DEM ou outra moeda) : 

Este valor é para: ( ) 1 ano ( ) 2 anos ( ) 3 anos 



- 2 -

3.5. Situação atual do projeto: 

a) Quando começou o projeto?

b) Quando terminou ou terminará?

r 
f. ,

3.6. O que o projeto financia? (pode assinalar mais de uma resposta) 

( ) Salários de liberados 
( ) Salários de auxiliares (secretários(as), cozinheira,etc) 
( ) Assembléias 
( ) Reuniões, Seminários, cursos, encontros 
( ) Publicações de cartilha 
( ) Publicações de Boletim e/ou informativos 
( ) Viagens 
( ) Material de; escritório de modo geral 

3.7. Quais as perspectivas para novos projetos? 

4. Auto-financiamento

4.1. Como os Grupos de Base viabilizam financeiramente suas reuniões? 

... 

4.2. O que voces fazem para arrecadar fundos para as atividades da PO 
diocesana e/ou estadual? Faça um histórico destacando: 

a) que tipo de atividades?
b) quanto, aproximadamente, se arrecadou?
c) qual a avaliação que se tem dessa atividade?

4.3. Que tipo de contribuição própria é dada (em dinheiro ou não) pª 
ra encontros, seminários, cursos e/ou assembléias? 

4.4. Qual sua opinião (ou a de seu grupo) sobre a possibilidade de 
criação de Fundo de Ajuda ou Solidariedade proposto pela Coor
denação Nacional na carta de 22/07/9? em que se propõe algumas 
normas para empréstimo? 

' 
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Levantamento Nacional 
de Comunidades Eclesiais 

Católicas 
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o Qt1estionários enviados às
paróquias de todo o país.

o De 0111 total de -7500
paróquias, responderam-nos
quase 3000 (40 % ), bem
distribuídas e11tre todos os

• • 
reg1011a1s. 

o CEC's, e não CEB's.
- 1 � Foram assim levantadas mais
· de 46 000 CEC's; numa

extrapolação linear (válida?),
chegamos a uma ordem de
grandeza de 100 000 CEC's.



CERIS-ISER 
11 ª Plano Bienal da CNBB 
LEVANTAMENTO NACIONAL DAS 
COMUNIDADES ECLESIAIS CATÓLICASL 

H04E DA CC)!UHIDADE 

lí!J ENDEREÇO DA.Ci'.io!UNIDADÊ 

Rua, Avenida, Praça, etc 

CEP Distrito, Vila, Povoado, Sitio, etc 

rlJ CELEBRAÇÃO EUCÁR!STICA
o Diêr la o Pelo 

D Pelo 

Núnero 

Municfpio 

menos 1 vez por 
menos 1 vez por 

. .

Cl:RIS 
• �tlCA�i�ÇÃO OÂ -��tpApE

O Cidade O Zona Rural 

O Periferia Urbana 

Bairro 

UF 

semana o Pelo menos 1 vez por ano

mês D Não tem celebração eucarfst lca

� CElEllRÀÇÃO l>OHINÍCAL SEM PADRE D Sim IJ CONSELHO cn1UNJTÃRIO i:XJ EQIJÍPÉ � t�EN��ÃO . D Sim 

D Não ' D NIio 

ri) GRUPOS DE REFLEXÃO ilJBLtcA mi PREPÍ\RÀÇÃO PARÁ os . tÁCIWÍEirrb(

o Nenhun D 1 D 3 a 5 o 11 8 20 o Batismo D Crisma 
2 6 a 10 Mais de 20 D 11 Eucaristia D Matrimônio D D D 

---------------------------------.1·
� ATIVIDADES DA CCf4\JNIDADE PARA RESPONDER A NECESSIDADES SOCIAIS E ECONÕHICAS LOCAIS 

1 
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O NIio D Sim Exen-plo:_______________________________ 1 ------.�---1 

Legenda

� Cidade

11111 Perfferla urbana

1mm Zona rural
l]filfil 

BiN/D
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CERIS 

egitimidade da participação 

Três em cada quatro 
comunidades (ou até 
mais, em meio urbano) já 

Conselhos Comunitários 
' organizaram um conselho 

comunitário ou equipe de 
coordenação. 

,.,..-----·----··--·-- -- ···-·-··--··- --- --···· -·· 

--------·---------------·-- ··--·---- -··--·--··-· . 

� possuem 

(75%) • não possuem

• n/d

Legitilnidade dos cultos 

'l'rês em cada quatro 
comunidades brasileiras 
já possuem celebrações 
dominicais sem padre. 

1 
Elas são comuns nas 

1 periferias e sobretudo na 
zona rural, mas bem 
menos nas cidades. 

São tão mais freqi.ientes, 
quanto mais espaçadas as 
Eucaristias. 

Continuam a ser vistas, 
portanto, como simples 
alternativa para a 
ausência de missas. 

·· -····-- ·----·------------------�

Celebrações sem padre 

(72%) 

� possuem 

lffl não possuem 

la n/d
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Missas 11as �omunidades 

As celebrações eucarísticas 
têm freqüência mensal ou 
anual nas comunidades rurais; 
semanal ou mensal nas 
comunidades de periferia; e 
diária ou semanal nas cidades 
(por iníluência das matrizes). 

- ------· --·-··----·------------------"2 

'·. ', -
·-

· ···--·· - ------------

· Celebração Eucarística

Diária (5%) 

Não tem (3%) 

N/D (3%) 

-- ����==---"--
....... e--

·
- - -

-"_;>'.e.;"-,��-:_�,-� 
Não há diferença significa ti v 
quanto à preparação para os 
sacramentos nas CEC's das 
diferentes regiões do país. 

· Há um mesmo perfil, tanto 
' ' w• .  :,, ....•. , .. .

.,.· ··:•:•:•>:•:•:•:•:•:•:•: •:•:• na zona rural quanto nas 

.. . . ' .. ' .

' .
• 

! 
1 
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,,--------------------
Dimensão Reflexiva 

- ----------·· ---

Um quarto das CEC's não 
possui grupos de reflexão! 

, Dentre os outros ¾ 
(talvez as CEB's) há uma 
polarização entre as que 
possuem apenas um grupo 
( e que estão em geral no 
meio rural) e as que 
possuem muitos grupos 
(em geral, urbanas). 

Portanto, as CEB's 
urbanas bem sucedidas 
parecem ter muitos 
participantes e investir em 
reflexão bíblica. 

-------------------------� 

-------·------------------------------

Grupos de Reflexão Bíblica 

2 (11%) N/D (6%) 

3a5 (19%) 

Atividades Sociais e Participação Política 

19000 

1� 
.r - ·- -·-

13'°)1000 -

As comunidades atuam 
com a mesma intensidade 
(50%) nas questões 
sócio-econômicas e nas 
questões políticas. 

Mas a periferia urbana 
tende a estar acima da 
média nas duas questões 
e a zona rural, abaixo da 
média, em ambas, 
enquanto as cidades ficam 
acima na primeira e 
exatamente sobre a 
média, na segunda. 



CF�RIS 

Análise. das Conesbonc êndaS'· 
PRINCIPAIS RESULTADOS 

• as respostas às duas questões
abertas sobre a dimensão
prática da vida comunitária são
fortemente correlacionadas;

• as CEC's que não possuem
nem atividades sociais e
econôrnicas locais, nem
participação em organizações e
lutas, são cornunidades que
tarnbén1 não celebram;

• l1á maior ocorrência de
atividades sociais e econômicas
e de participação política nas
cornunidades em que a missa
ocorre com rnaior frequência;

An.álise das ·cotresp(Jfiçlên.cii1s 
. ' ' .. . . . . . . ... . . �' . ' . 

PRINCIPAIS RESULTADOS 

• quanto mais freqüente a missa,
maior a chance de serem realizadas
as preparações para os vários
sacramentos;

• a existência de grupos de reflexão e
de conselho comunitário implica em
111aior ocorrência de atividades
sociais e econômicas e de
organização ·política;

• a f armação de conselhos possui
uma relação positiva seja corn a
existência de grupos de reflexão,
seja corn a existência de missa e de
celebração dominical sem padre.

•
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• CERIS 
1 

, pil111�"'"'''" 
Há uma forte correlação entre 

s dimensões celebrativa, 
i reflexiva e prática da vida 
1 comunitária.
; 

. 1 • Não se pode divi.dir as 
i ! comunidades entre "aquelas que 
i ; ! 1 só espirituais" e "aquelas que são 1

:: so' pol 1't·1cas". ::
. ,'.t,i 
� 

1 :; 
;: �= 

; i ) 
! '1\.. l 
i ·<:;:·:·.···.· ..... .......... _. .............................. .-....................................................................... ..... _. ........ · ... ·.·: ............. ·, ... ·: ......................................................................... · ... .................. • ................... :.· ..................... ! .... ·L· ••. \ .... ô.\· •••. ·.·., .............. x ••. ·.·.····':·
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' 

• Há uma grande diversidade
1 entre as CEC's, o que nos obriga a .

: ; usar um grande nümero de : 
1 1 critérios (lig·ados às dimensões ! 
j celebrativa, reflexiva e prática da i vida comunitária, bem como à } 
1 forma de coordenação) para se 
· poder classificar as CEC's.

i l"·--··""""'"''"""'""'""'"''''"''''"'""""'''''"'''''"'"''''""''"''''''"'''"'"''''''''' ' , .... ,,,k, .. ,, .. ,.,, .. ,,.g,,_,,}
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• Considerando-se então todos os �
critérios, resulta uma oposição
entre comunidades onde há,
tendencialmente, a presença de 
to_d_os_ estes critérios e 
comunidades onde não há, 
tendencialmente, a presença de 
nenhum destes critérios. 
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• Há comunidades que são �; 
dinâmicas ( e isto implica em i 
assumir todas as dimensões da � 1 

vida comunitária) e comunidades ; :
que não são dinâmicas (e que

� 

não conseguem desenvolver nem � 
mesmo uma destas dimensões, de :i 

� 

forma isolada)� ; 
�i 
;:- + 
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Ligar as iniciativas do dia 1° de Maio com a Marcha pela Reforma Agrária 

Esta comunicação tem como objetivo fazer nova comunicação sobre a Marcha pela Reforma Agrária, que será organizada pelo MST e Via 
Campesina ente os dias 1° e 17 de maio, abrindo diálogo sobre como a 4ª SSB pode participar deste evento. 

Se houver necessidade, enviaremos novas informações, mas por agora importa ter presente as seguintes notícias: 

Nos últimos dias de abril: Atos Públicos em diversas capitais, fazendo o Lançamento das Marchas e envio dos participantes para 
Goiânia. 

Dia 1° de maio: Grande ato Politico-Ecumênico, em Goiânia, em homenagem ao dia do trabalhador. E concentração e chegada 
de todos marchantes. 

Dia 02 maio: partida da Marcha de Goiânia para Brasilia. 

Dia 05 de maio: Ato Público em Anápolis. 

Dia í 7 de maio: Chegada da Marcha em Brasílía, largada d a Passeata, partíndo do Parque da Cidade. E realização de grande 
Ato Politico em frente ao Congresso. 

Como todos sabem, por diversos motivos, a Marcha teve sua data mudada. A data inicial estava ligada ao massacre de 19 Sem-Terra 
em Eldorado do Carajás, no Pará, em 1996, fato que tornou o dia 17 de abril uma data internacional de mobilização em favor da luta 
popular pela terra. Agora, a nova data, mantém a motivação anterior e dá ainda maior força às celebrações do Dia do Trabalhador. 

O objetivo da Marcha é reforçar a mobilização social e a luta política em favor da Reforma Agrária. 

Nas capitais de onde partirão as Marchas, em Goiânia, em Anápolis e Brasília será realizado intenso trabalho de contatos e debates 
nas periferias, visando aprofundar a consciência da importância da Reforma Agrária e mobilizar a população para os Atos Públicos. 

Vale lembrar que as atividades da 4ª Semana Social Brasileira também estão ligadas à Marcha e a pàrticipação da 4ª SSB na Marcha 
pela Reforma Agrária deverá contribuir para que nela se viva a mistica da esperança, animando os participantes a trabalharem com uma 
visão prepositiva, levantando a auto-estima das pessoas. 

Uma das práticas que será implementada em Brasilia, tem a seguinte característica: a partir do dia 1° de maio, pastorais, movimentos 
e entidades acenderão, numa celebração, uma TOCHA junto a uma BARRACA PRETA, com cartazes e tachas que anunciam a Marcha,. 
e a manterão acesa até o dia 17, acolhendo a Marcha. Durante todos os dias haverá pessoas na barraca, distribuindo material, 
dialogando oom as pessoas, realizando momentos celebrativos, artísticos ... 

Vale perguntar-nos: não poderíamos seguir esta sugestão em todas as localidades, ligando-as com a Marcha? Ou, pelo menos, não

poderíamos fazer isso nos últimos três dias, num tríduo de comunhão com os caminhantes e com o Ato Público em Brasília? Segue, 
também, roteiro de sugestão para a Vigília. 

V1gília de Apok) à 

Marcha Nacional pela Reforma Agrária 

Observação: A vigilia pode ser realizada em sua cidade/ comunidade no dia 1 ° de maio, data da saída da Marcha de Goiânia, como

também nos dias que precedem a chegada, em Brasília, de 15 a 17 de maio. Nem precisa lembrar que as noites são mais apropriadas 
para esse tipo de atividade. Como símbolos, podem ser utilizados: tochas, velas, terra, sementes, água, globo terrestre, mapas, flores, 

frutos e outros de cada região ou local. 

Proposta de roteiro 

1. Aluz

Acender uma grande tocha. A partir dela, a luz se multiplica pelos presentes através de velas. À medida que as velas vão sendo
acesas, lembramos os mártires da terra. Muitas luzes de resistência e luta brilham, apesar da escuridão, do latifúndio, do agro
negócio, da violência, etc. A mecha da Reforma Agrária continua fumegando, apesar dos ventos contrários.

Poema, leitura bíblica, ou oração (à escolha), 

Um canto (à escolha) 



• 

2. Terra

Preparar um ou mais recipientes com terra. Terra como dom: não pode ser negociada; terra como mãe: fonte de todas as formas
de vida; terra como trabalho e moradia: sustento para todo ser vivo. Pode-se pensar algum gesto sobre a terra (com as mãos,
com os pés). Tocar e sentir o sabor e a força da terra.

3. Semente

Leitura de algum texto sobre a questão fundiária (à escolha) 

Um canto (à escolha) 

As sementes passam de mão em mão. Depois, os participantes podem plantá-las na terra. As sementes representam iniciativas
distintas de Reforma Agrária que estão em curso por todo país. Tais iniciativas devem ser contadas rapidamente. A cada
semente colocada na terra, intercalar cantos ou palavras de ordem (à escolha).

4. Água

Abrir um momento de reflexão contrastando as sementes crioulas/nativas com as sementes transgênicas; 

Poema, oração ou canto (à escolha). 

Utilizar mapas ou globo terrestre. A proposta é colocar em pauta o planeta azul e verde. Como todo organismo vivo, o planeta
teni. urna es?écie de sangue que corre por suas veias e artérias, os rios, lagos

1 
rr.ares, etc. Sangue é vida. Contamina� o sang1JlC

é condenar à morte o ecossistema corno um todo, bem como os micro-sistemas. Como a terra, a água também deve ser utilizada
de fOíma Justa, rnsponsável, solldái/a e sustentável. Parn Isso é necessái/o, não somente uma Reforma Agrária, mas também
uma Reforma da Água.

Abençoar um pote de água, depois beber partilhando. 

Canto da água (CD do Gogó) 

5. Flores/Frutos

Jarra de flores, cesta de frutas. Através desses símbolos, lembrar as vitórias na luta pela Reforma Agrária, bem como as vitórias
pela moradia, a saúde, a emancipação da mulher, dos negros, dos indígenas ... Enfim, as flores e frutos como o resgate ele toda a
resistência indígena, negra e popular ao longo da história. Lembrar especialmente o povo em marcha que se aproxima de
Brasília, capital federar, para pressionar as autoridades e mobilizar todo o povo brasileiro, chamando a atenção para a urgência
da Reforma Agrária como parte essencial do projeto de um Novo Brasil.

Momento de celebração com todos os símbolos utilizados; 

Leitura bíblica, poema, oração, canto (à escolha). 

Uma dança, confraternização, festa pode fechar a vigília. 



NOME: SAMBEL TEIXEIRA DO NASCIMENTO 
ENDEREÇO:R. ANCHIETA N2 15 AREIA SRANCA CEP. 26150 
CIDADE: ·NOVA,/(( IGUAÇU ESTADO RIO DE JANEIRO 

NOME: SIDERURGIO NININHO COSTA 
ENDEREÇO: RUA CASSETERITA S/N. CEP. 50.000 
CIDADE: RECIFE - PE BAIRRO: CASA AMARELA FONE: 221 0109 

NOME: ANGtLA LOURES 
ENDEREÇO: R. DR. GIL ��IK HORTA�º 149 APT2 301 - CENTRO CEP. 36100 
CIDADE: JUIZ DE FORA ESTADO MJNAS GERAIS 

NOME: ARTUR MESSIAS SILVEIRA 
END. R. ELPÍDIO, �88 - MESQUITA CE f'.: ;2G13.5

CIDADE: ��SSKXSENH@��X�ÃX�K�RIKXY.XXKSIA�S NOVA IGUAÇU- RJ 
--rEL, ?-9& 33�5 

NOME: �os( VALTER DE SANTANA 
END. AV. 7 DE SETEMBRO NI 122 CEP. 49680 

( 

CIDADE: N.S. DA §LORIA ESTA�O: SERGIPE fON8: 441 1404(079) 

NOME: ROBENILSON DA SILVA LINO 

END. AV. MANOEL DOS SANTOS BRAGI .?O BAI�RO: LIMOEIRO 
�--- - - . 

CIDADE: sn'o PAULO - SP Ct p O'i? ººº

• 

NOME: ANTÔNIO ACIOL( DE SIQUEIRA( TONHÃO) 
END. R. CEDRO� NQ 52 BAIRRO: CASA AMARELA CEP. 50.000 
CIDADE: RECIFE - PE FONE: (081) 2683 242

NOME: LUCIANE ROSELY SCHOMMER 
END. FELIPE CAMAR[O, 673 APTO 21 - BOM FIM CEP. 90.210 
CIDADE: PORTO ALEGRE - RS FONE: SERVIÇ0(0512) 313255 

NOME: JOS{ CARLOS PACHECO DIAS 
END. JARDIM BOM FUTURO Q/ J NQ 30 
CIDADC� BEL{M - PA 

_ NOMEt riTIMA OLIVEIRA E CANTÍDIO FILHO 

BAIRRO DO BENGUI 

END; R. SEN LUIS RIBEIRO GONÇALVES, 3632 CEP. 64000 
CIDADE: TERESINA -PI FONE: (086) 232 6518 

NOME: JUSSARA COINETE VERON MOR[[RA 
END. R. fLORtNCIO CÃMSRA , 354 CEP. 93000 

CIDADE: 5�0 LEOPOLDO - RS 

j { 



NOME: CANTÍDIO SOUSA fILYO (CEPAC) 

f�D. COELHO DE RESENDE, 673 S 

CIDADE TERESINA-PI 

CEP.64000 

NOME: PEDRO POSSAMA! 

END. CAIXA POSTAL 643 CEP. 89.800 

CIDADE: CRAPEC6 - SANTA CATARINA FONE: (0497) 222498

NOME: MARIA DO CARMO GOMES LOPES 

END. R. LAMBARI, 348 JARDIM IGUAÇU 

CIDADE: NOVA IGQQCU - RJ 

�OME: FELIX DA PAIX�O SANTOS DA COSTA 

CEP.26000 

END. CIDADE NOVA II - WE 23 CASA 112 CEP. XX}))X 66000 

CIDADE: BELÉM DO PAR� 

NOME: MARIO LUIS ZILL 

END. ACAMPAMENTO FAZENDA ANNONÉ 

CIDADE: SARANDI - RS CEP 99560 

--- - ---
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Joaquim disse: 

_ Se eu fosse você, eu dar ia um jeito de isolar as duas co .. ,panheiras · · 

o José, que já tinha vivido uma experiência parecida, disse:

- Marta, lá na metalúrgica, tempos atras, vivemos um problema parecido

e encontramos a solução na base do diáloqa. 

Ana disse: 

- Eu n�o acredito muito nesse rnrrn rl0 rlinlnrin. íJ110m j11mn vez rAiu,

vaifrair sempre. ó vejo umt1 sHídn: vocC!s preclsorn Lirnr c1s puxa-saco da 

firma. 

"'" João também deu sua opirtião: 

-Esse problema de Marta é mu�to comum no trabalho. As pessoas querem

subir, para isso elas até sobem sobre os compa,,heiros. �iat��ã������2esxx 

�é��zti���s º companheiros para ganhar cartaz com o chefe, o patrão, na 

esperança de subir de posto e melhorar o salário. Na minha opinião esee 

problema só será resolvido com muito união do péssoal. O que não é nada 

fácil. 

A s e g u i r , o J o à o r e t o mo u a s s u g e s t õ s d o g r u p o . I J e d i u p a r a o p e s s o a 1 

discutir c da uma delas, decal 

tado e prevendo as consequências. 

do como o probl mu podcrlo ser enrrren-

O pessoal foi fundo na análise, chegou a concluir que as sugeslões 

de isolar e tirar s puxa-saco da Firma não eram as mais espertas. 

Depo·s disso João resumiu as sugestões levantadas e perguntou à 

Marta? 

- E você, Marta, o que acha dessas sugestões? Qual delas você acha

melhor pôr em prática? 

- Eu gostei mais da sugestão do José. - Disse Marta. - Gostei

por ue ela nrocura cabar com a divisão. Além do mais o Josó está ra

lando com autoridade, esta Falando da sua experiêncin que deu certo. 

lod ·, .:H1mir. 111du 1 t;SperleL.J de Murl<1
1 

cu11cord;11;1111 cuIn eJc.1. 

Masrta dirigindo-se ao José: 

- Zé fale um pouco mais de sua experiência. Explica me14hor os passos

tomados quando você enfrentou o mesmo problema. 

O José pensou um pouco e começou a falar: 

- Trabalho numa seção com 35 pessoas. Nosso encarregado é muito an

tigo nessa função. A gerência gosta muito dele. Para controlar a seção 

e 
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ele conseguiufrês o erários qu sgism como suh-rncnrrr qnrln!,. l lnhnrn r1I ó

r eu "i ão d i á r i a p a r a v e r c o mo a n d a v a a s e ç ã o . 1 o d a h n r n n e o n l. e e l él m u cl ,lfl -

ças. Mui ta gente perdia o emprego porque n, o cn i:. l1í1', q r;ic,'n!; cio�. rlor10', 

da seçlfo. Certo dia, escutei alguns cornpanhe i ros rei' 1 í111lí1rHln cl;i clwmncl,1 

"igrejinha". A partir de então fiquei pensando ern disculir o problema 

com esses companheiros. Numa festa de casamento encontrei com alguns 

companheiros e conversamos sobre o clima na seção.Contamos quantas pe�soas 

já tinham perdido emprego por causa dos puxa-saco. Já não dava mais 

para aguentar. Era preciso enfrentar a situação. Por isso combinamos reunir 

domingo na casa de um deles. No encontro de domingo, após muita conversa 

e algum desânimo, concluímos: Eu iria atrair o Pedro, um dos puxa-saco, 

p a r' a um a p P r i t i v o no b a r d a e s q u i n n . O 1 ) e d o r e Yf r n o l'r n i e o cJ os três que 

g os t v d e um íl per i t i v o . I r í ci rn os r" 1 L' r ( i 1 ) L: (! r o v ,: r q u l: (, r; 1 p r e els o nr u cJü r 

o clim e t e r r o r v .l v 1 li o n n s e(,' D o , q u e e r u p r e c i s o s e r m D l s e o rn p a n l 1 e i r o s , 

lutar pelas mesmas coisas. E asism aconteceu. No começo, a conversa 

com o Pedro foi nervosa. Mas o grupo fez o Pedro ver que ele não podia 

continuar fazendo o que fazia. Depois de um mês o Pedro deixou de par

ticipar das reuniões como eNcarregado. 

Marta e os outros ouviram a riqueza da experiência vivida pelo José 

e seus companheiros. 

Continuou José: 

- Marta, na minha opinião, você deve reunir outras companheiras e

juntas vrr m qual das puxa-s co a mais indicada nara uma primeira 

conversa. 

M�ll'l,l L111ClHdll11llLl, di:SL': 

- [ iss mesmo. l"rimeiro tentarei reunir algumas companheiras que estão

chateadas com a situação. Em seguida, vamos buscar um jeito de atrair uma 

delas para uma conversa. 

E acrescentou: 

Mas a coisa não vai ser muito fácil. As puxa-saco são muito fechadas. 

Elas não conversam com ninguém. Prá vocês terem um· idéia, elas até usam 

um outro portão de entrad3 P na hora do alma o somem ... 

Chegando ao final da reunião, João disse: 

com uni.1 -ivnllnl,['ll) d,1 m _,rn P urnn urut,'Llo l'J 11 J. cgulntlo sl prátlce, 
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eu proponho, em primeiro ova 1 i e in os a r u 11 H1 o , li p o l i: e 7 n r e in u s . e s L u 111 os 

todos de acordo? 

Todos de acordo. 

Marta iniciou a avaliação dizendo: 

1..5 

- Eu gostei da reunião. Eu nunca pensei que um grupinho como o nosso

fosse tão intelige�te. Esta reunião me ajudou muito. Agora tenho algumas 

pistas para enfrentar o problema das puxa-saco lá no serviço. 

Ana completou: 

- S i n c e r ame n t e , g o s t e i m u j t o . Nem , v i o t em p o p ;1 s s n r . í l e amo s d u a s

horas reunidos e nem senti. Vou sentir agora quando cheoar em casa. Meu 

m ridu Jt1 UL'V' t!:,t111 Iw pur\;)u ... l'11r;1 1·vll:11' lll'tll1!1·111:1·, IH1 1'1Jl.uro, suglro 

que nosssas reuniões 11;)0 pdc..·;e1n de um lrnr,1 l' mPln !lt' rlurnçrlo. 

Joaquim: 

- Faz tanto tempo que a gente vive junLo e só agora começamos a

nos conhecer. Somos todos farinha do mesmo saco. Plantamos hoje uma se

mentinha que vai dar o que falar. 

José acrescentou: 

- Eu sempre escutei fal� na Pastoral Operária mas não tinha idéia

do que fosse. Para mim era um bando de subversivos usando a Igreja. Agora 

1 vejo que é o pr6prio trabalhador cristão como ser cristão lá onde a 

gente e vive e trabalha. Val�u a pena a gente se reunir. Eu vim para esta 

rL'unl ?-ln 'Om um pé n t rós, nqorri nclln que e ln !lrvr 1-11n 1 11111n r. 

Ll J o ,� o , a p r o v e i l a n Li o a o p j n j R ci d o .l o s {, , ci i s s e : 

só depende de nós. Assunto é o que não falta. Hoje só analisamos o pro

blema da Marta, ainda falta os outros. 

:osé entusiasmado, assentuou: 

Devemos aproveitar o nosso ânimo. Proponho que a próxima reunião sejé 

aqui mesmo, daqui quinze dias. 

Todos concordaram,com a proposta. 

João continuou: 
1 - Na próxima reunião, a Marta vai nos dizer 9q ue conseguiu fazer. A

·, �Juir escüllH?l'L'lllL)S um problema paro Lrolor. !J ade SL�r um cios problemas

ht11s lw.lL, t)ll ,1luu1n muls uq1c11L1�.

Prosseguindo: 
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- N©e sei se vocês perceberam, hoje eu conduzi a reunião. Era a primeir

Nem todos tinham clareza de cumo conduzir a reunião. Por isso decidi 

assumir a coordenação sem consultar vocês. Foi uma emergência. Mus isso 

não pod cc·aocntec r num grupo r1P Pnslnrn1 t1pt'r:1ri.1. l'r11p1111IH1 qt1(· 11,1 pró-

xima vez tiremos um coordenador pc1r ,1 G rt'un i ilo. 

E encaminhando a reunião para o finc: 11, Jnnn prnp11'. q11P rlf' r� e flp 

mãos dadas que todos rezassem. Disse: 

Quem desejar, puxe a oração final. 

A Marta, lembrando do Evangelho e da Oração no início da reunião, 

dise: 

- Sr. Jesus, quando iniciamos esta reunião você nos disse: "Vinde

a mim todos vós que estais cansados e eu vos aliviarei." Obrigado, 

Se��or, estamos saindo daqui mais 11eves e dispostos a enfrentar os 

robl mas lá no trabalho. 

João, não querendo pro1ni1ÇJéH a reuni.i'io, puxou 11m 11ni-nossn e encerrou 

r t' u n i l'\ o 

Segunda reunião 

uinze dias depois, (,ovamente, o grupo se reuniu. José conseguira 

trazer mais um companheiro, o Zé Pedro. 

A reunião começou com 20 minutos de atraso. O José, logo, foi apre

tando o Zé Pedro, companheiro de trabalho 1lá metalúrgica. Todos comprimer 

taram o Zé Pedro e se apresentaram. 

Joaquim leu o evangelho do domingo passado. Todos falaram o que sen

tiram an ouvir a leitur . 

f\ seq11ir, o Jo;"ío t mnu pa1nvrn: 

- l'r1'ri_-,rnrns lir,1r 11m c1icnllt'11í1tlur píHil rnnl1l11ir 1':;\í1 rr'1111i;1o.

[)iC.St' f\na: 

- L u , ll h o q LH' u e l\ , J o ,) o , ó ,1 p l: s s u í.l 111 i 1 i '., e e r t i 1 11 ; 1 r ; 1 e: s t él L íl r e r· ü

de cordenação. Nós ainda estamos começando ... 

Disse Marta: 

- Eu concrodo� com você, Ana. O João está com idéias mais claras.
1 

Com atempo nós, também, poderemos coordenar a reunião. Por eNquanto é 

cedo. 
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Todos concordaramzx�sz� com as duns e João assumiu n reunião per-

guntando: 

- O que vamos discutir hoje?

Marta\lembrou:

- Eu�enho que dizer o que aconteceu lá na �iti�a confecç�o depois

da última reunião. 

O Joaquim acrescentou: 

E tem ainda os outros problemas que levantamos na primeira reunião ... 

João prosseguiu: 

- Então, em primeiro lugar daremos a palavra para a Marta. Ela vai nos d.

dizer o que conseguiu fazer nesses 1'1 ciin.,. ílri (lois vr 1 r1 1 rcrnos que assunto 

analisaremos hoje. 

Voltando-se para é1 Marta, perguntou: 

-E daí, Marta, o que você tem a nos dizer?

Marta disse:

- A coisa não e tá fácil, mas consegui reunir quatro companheiras

dispostas a dar umpeito nas puxa-saco. Na reunião levantamos algumas 

� idéias, mas ainda estamos com medo. Domingo estudaremos a melhor 

forma de encaminhar a questão. 

Satisf�eitos com a exposição da Marta, o grupo avançou a reunião. 

:oão relembrou os problemas levantados na primeira reunião e per�guntou: 

-f-.• ses foram os problemr1c; levnnt ncio . Surgiu í-l 1 q11m� mn is L1rricnt e?

Ndd . üs problemas conlinu vamos mesmos: E se decidiu ver o caso

'1',, 1 1 ,11,1 :,t'rvl ·n�, dt' arni� s�dMri 111,1\or ·,.11,írlo, 111�1s cont lr1t1í11Hlo íl rcccl>cr 

·.J 

o s  lário nlerior.

João pediu ara .o José apr sentar, agora com mais detalhe, o seu

problema. José disse: 

- Estive desempregado 0�ra0tex um bom tempo: Agora, faz três anos

que trabalho nesta metalúrgica. A firma produz peças para geladeiras e 

máquinas de lavar roupa. Durante um certo tempo a firma não andou bem. 

Dizia-se que não havia pedidos, que a produção caia, que era preciso 

ff'-CHg:rniHlr. Nf'S.t brjndoc11rc mu\Lc lJl 1 11Lc 1wrtl1•11 o (llllll'CUO, (Ju•111 

icou, ricou trem ndo. l )ara não perder o mprego ern preciso evitar 

qualqu r confronto com o patr o ... Depois cJe um cerln lcmpo as coisas se 

reequilibraram. A firma COmf'ÇOU 8 ernprenar sem cbeoor? tor 9 moem 



número de empregados de antes. Antes disso, com jeito, eu conversava 

com os companheiros sobre as condiçeos de trabalho. Hoje a coisa ficou 

difícil. 

E José continuou: 
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- Certo dia, depois do pagamento, voltando para cílS3, oJguns com

panheiros conversavam sobre o salário que não dé pró viver. Nesse µapo 

descobri que alguns eram registrados para uma função, mas aos poucos 

passavam a ser utilizados em outras áreas da firma onde os salários 

eram maiores, mas ocontinuavam com os mesmos salários de antes. 

li O que fazer?" Perguntei. 

li Nada." Responderam 

li êfinal a barra está' ésada. Muitos de nós estivemos desempregados 

por muito tempo. Não estamos dispostos a correr o risco de perder um 

emprego tão sofrido." 

Continuou o José: 

Dois compnnheiros, opes r da ameaço do desemprcçJo, acham, que preci

-, mo i r e o rw L r s ,rn d o sob n u e os o . Nu rn b o L e - 1m p o e o rn e l e · e n .Í na b e s te ir. 

d convidar os dois a irem ao sindicalo. Eles não goslaram da idéia 

e me disseram: 

li ... ão vemos em que o sindicato tem a ver com a nossa questão." 

José prosseguiou: 

- Desde então não consegui m,ais contato com esses dois companheiros.

João disse:

- Zé, este é um velho truque das firmas em épocR de lucros baixos.

Contratam para um servi o e mandam fazer oulro de alário maior, mas 

continuam pagando o salário anterior. 

o�o, d1 igindo- e ao pessoal, pergunlou:

ue zwgttsk0�)\ idói s nós!Lemos p ro aJudar o / <-?

O qr Jpo J.,n�ou ,11 çiumns idélos. l 1or l'\rn .losó uchnu melhor vollar a 

conversar com os dois companheiros que não quiseram procurar o sindi

cato. José disse: 

- Na verdade dei um fora danado. Não foi boa sugestão a idéia de ir

reclamar ao sindicato. Preciso marcór um reunião com eles para discutir 
/1- (,,011,1 

a sjtuação e a nrganização dos companheiros. Amanha mes;;io ve,u falr ecm-

eles. O problema do sindicatü fica para �epois. 
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O grupo avnaçou na discussão. 

José acrescentou: 

- P a r a com p l i c a r o c a s o , o p a t r ã o t t · m u r,. 'J o m p a D o . E l e s a b e a g r a d a r

nossos companheircs. 

h d i s ou s s ã o p e g ou f o g o . N o f i m t o d o mune I L• e r ..i um ci só i d é i a : 
1 

11 O patrão sabe agradar, trJta beM, �as �a hora de pagar o que é 

c e r t o a c o i �- ét m Li d� . ·' 

E todos se perguntaram: 

"- Aonde está é'l -r1Ít 1,} ,iut·[,Uln?" 

O Grupo discutiu. Discutiu. Mas empacou na reflrxijo. João percebeu 

a si u ção, por isa disse 

0 :..· � :: i s amo s d e r.1 -i i s t o m p o p a r él d i s LI i r e s L a q u e s t ã o e a que s t ã o 

do sindicato. 

E perguntou: 

Como vamos fazer para discutir mais profundamente essas duas 

questões? 
---

Disse o Joaquim: 

- Precisamos parar um dia, com mais tempo, para aprofundar essas

questões. Quem sabe a gente não consegue trazer uma pessoa com mais 

experiência nesses assuntos ... 
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O pessoal fico� de pensar melhor e trazer sugestões concretas na 

pr6xima reunião. A seguJir fez-se uma breve avolioçno e a oração final . 
.___, 

A próxima reunião seria 15 dias depois, no mesmo local e horário. 

Amigos, os exemplos que acabamos de ver, moslram como um grupo de 

Pastoral Operária pode iniciar. Evidentemente como todo exemplo, não 

esgotam o ass nto nem abrangem a Pastoral Operária como um todo. Eles 

n ã o f a l a m d e s s e ou d a q u e l e g r u p ojc o n c r e t a m e n t e . Sã o o b r a s d a i ma g i n a ç ã o � 

dos autores des livrete a partir de suas práticas pastorais e mili-

tância. Levantam pistas, e isto é o que importa. �®� A nossa experiência 

e a nossa prática irão nos indicar outras pistas de como iniciar um grup 

de Pastoral Operária. 

Para aprofundar a quesrtão sugerimos que se compare estes exe�plos 

com su experiência, se analise e se critique as mesmas. Para esta 



u 

.' 

refl�xão, de preferência em grupos, s��ezirn® apresentamos algumas 

questões que direta ou indiretamvnte são tocadas ne les exemplos. 

Para reflex�o: 

- Compare stes Pl!templos rnm sL1n prnt il',1 p.i•.t 1n,1 l.

- O que �você descobriu d novo?
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-Eles mostram algum caminho de como iniciar um grupo de Pastoral Operária1

1 Quais? 

- Questionam nossa prática pastoral? Emque? Por quê?

A partir desses exemplos, para você:

- O que é Pastoral Operária?

- Qual o seu papel?

- Como surge um grupo de Pastora� Operória?

- Qual o seu campo de ação?

- Quem pertence é Pastoral Operória?

- GJurm cond�z �P stor l ílperórin? 

- C m o s e 0 i r i íl R z M ' o n d u z u m g r u p o cl r. I' n s l n r 1 íl p I r n r 1 n ? [ u m r1

reunião de Pastoral Operária? 

- Quais são as características de um grupo de Pastoral Operária?

��nçando a reflexão: 

Os exemplos nos mostram. Um grupo de Pastotal 0perária surge a par

tir de questões concretas e de trabalhadores cristãJs preocupados com Jo
� J,viJ� e-$-e:-s . P r o b 1 em a s no t r a b a 1 h o ( s a 1 á r i o , m a u p a g ame n t t o , d e d u r a g em , . s i n -

dic to, horas-extra não pagas, trabalho sem regisloo, ele.) 

Probl m. as no bairro (saneamenlo, luz, água, esgolo, asflato, etc). 

'r o!) 1 r m s no p 1 í ti e a ( l e 1 ç õ � s , e o rH I j d o Los C' m e o m pro m l s s o e o m o 

p o v , p v o n n o -e Ln e e i d o p o 11 L I e a .11 e n L e , e L e ) . 

ETc. 

Um grupo de Pastoral Operária, também pode surgér a partir de grupos 

de reflexões bíblicas e até teológicas (o que é mais raro). 

Nisso tudo vemos o traJalhador cristãJ qu2stionando e buscando saídas 

para os seus proJlemas a partir de sua maneira de ver Deus, da sua fé e da 

sua vida. 
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E a fé cristã questionando o modo de vida no bairro, no trabalho, 

na política. E a fé cristã a nossa maneira de ser Igreja. Não só. Mas 

também�njo m funjo das questões a p�rtir rl8 f� P rins rnnhPrirnPntos que 

SP tPm. ria realidade. E mais. Jogando novamente pnrn n nç�o. Agora uma 

a ç � o ma i s p l a 1 e j d a , e o m o b j e t i v o s 111 n i , , e 1 ,H o�) . 1 1 1 d () i : ; : ; n se o o n � ll l u l 

no metada usado pela Pastoral Operéri . ML"Lodo: pr,11 lcn ( fulo e cxpcr.l

ência do dia-a-dia) Teoria (conhecim=nto da realidade, biblqicos, aprofunj -- -.:-,, 

damente e teorização da prática) �-�ratica (volta n oç�o com um plano e 

com novas referên:ias). 

RaraTiente nasce um grupo de pastoral Operária quando se reúne um 

grupo de trabalh3dJres para se explicar o que é Pastoral Operária. Meto

dologicamente, sente-se que esta não é a forma mais correta de se iniciar 

este tra':)8lho. 

No início, como vimos com o grupo de JoãJ, o grupo sente dificuldades 

em 3nalisar profunja�ente as questões levantadas. Isto é um processJ 

m J it o 1 n t o . N o ci t� v m o � ci t' , , t s f1 e r n r . O I m p r o L ; 1 n l L' (, n f\ ) f) rc l e r d r1 v J '.J -

l3 o processa rir formaç J. 

}nic\:idO O l rnhnlhorn, COITIO m, . rl\ ,r 

ria a avançar? 

oJu,JEir um ornpo ele f l f\Slorol Operá-

Eis uma questãJ funjamental, poid não basta despertar o @�erári0azx 

trabalhadJr cristão ... 

Não temos uma receita pronta para esta questão, mas ea experiên:ia 

�- nos ·ndica� al�umas pistas que passamos a elencar: 

m �m Para se manter vivo e avançar, um grupo de P�storal Operária precis• 

- ter um certa aorg3n�zação;

- un n1t"I nliO l11' ,11,', n l' um,1 111, n1' 1 rr1 d11 •;1•r;

- fl' u n l r - : , u 111 u nw e r l :i f r l? q u �nela e d i se l p J l 11 n ; .

r rJ se mGnRlPr, e isto é fuinJaTieíllal, preclsn rn1cr ��� Revisão de 

Vida Operária DR=V=O) frequentemPnte. Isto é, revisar religiosa�ente 

o planejanento e a ação do grupo, revisar a vida de cada um no tra�alho,

no baairro, no partido e na fa�ília, e enquJantD Igreja. Nessa reflexão

se aplica o métojo prãtica-Teoria-Prãtica test��&xe�zs (veremos com mais

profundidade mais adiante este método�.
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Para refletir: 

- Afinal. Depois de toda esta discuss�o:

Como podemos iniciar e rnnnter um grupo de 11nslnrnl Opcnhln? 
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2. A PASTORAL OPERARIA E A IGREJA

Cert m·nte os/Coiponheiros estarão com Algumas qurstoe na ce��ço e

re peito de Pastoral p rária e Igreja. No entanto, ant ne leventnrmos

informações a respeito destn qu stno, prefertmo , �Pguinrlo nosso metodo

logi , � ita1 pnrttr da prétlca e do conheclment0 rlos companheiros. 

Por isso propomos que se discuta e4grupos: 

Para debater em grupos: 

a que é pastoral, no sentido mais amplo�da palavra? 

[o que é ser Igreja, na visão dos primeiros cristãos, recuperada pelo

Vaticano II e ampliada por Medellín e Puebla?] 

Quem á Igreja na visão da Teologia da Liuertação? 

Como ser Igreja num mundo conflltivo como o mundo do trabalho? 

A Pa toral t m lguma rel ção com a Igreja? Qual? 

O qu , Pastor l Oper ri? 

É, amigos, quent s questões existem. Pelo Jeito a Pastoral Operát1a 

é uma coisa muito polêmica. Ref etimos. Debatemos. Levantamos conclu

sões, mas falta um esclarecimento maior, Por isso, neste m9mento, para 

aprofundar a questão, levantamos alguns esclarecimentos. 

Avançando a refl xão: 

Pastoral em termos simples vem da palavra pasto. Pasto-alimento. Pas-

toral ortantn, alimentar. Alimentar o qu? A f dos cristãos. 

Igr j � o povo da Deus, peregrino neste mundo, a caminho da casa do 

P 1: é o povo de OeLtS que s comprometou, 1x1ttau polo batismo a ser 

ou�fro Cristas: rlâtBo-. Ser criostãos no mundo de hoje, e partir da 

realid de de hoje, encarnados. Cristãos se respondendo concretamente à 

pergunta: Crisot, hoje, em nosso lugar como viveria, celebraria, etc.? 

Cristãos buscando viver os ideais do !vangelho hoje, para que o Reino de 

Deus, da Justiça, as ser alcançado plenamente no final dos tempos, seja. 

buscado desde já. 

No Evangelho, Cristo mostra qual é a nossa missão de cristãos: ser 

sal e luz do mundo. 

No dia-a-dia esta msisno nos coloca uma grande questão: como temperar 



----·� 

e iluminar essa mundo em constante mudançàl 

Historicamente, sentimos que a Igre�� precisa ir se adaptando a asse

mundo em mudança. Caso contrário ela se envelhece e não responde mais 

à relt_aidade do homem concreto, fica dependurada nas nuvens. 
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Nós conhecemos a história da Igreja. Elaé muito rica e pobre ao mesmo 

tempo. E feita de avanços e de recuos. 

Dentro dessa sua complexidade, esta Igreja é capaz de s,penitenciar, 

rever ,sua caminhada. 

Vimos isso, há pouco tempo, no Concílio Vaticano II
1 

quando a Igreja 

teve a coragem de escancarar suas tlanelas e portas para resptrar ar 

novo, se abrindo para o homem de hoje, teve a coragem de rever a sua 

caminhada. 

Respirando este ar novo, a Igreja se redescobriu como serviço , se 

despertou viv ndo as ang��ties e esperanças dos homens de hoje. 

E nesta sociedade contemporânea, da técnica em função do lucro e do 

consumo, de riqueza produzida mas não distribuída, da exploração, que 

a Igreja redescobriu a sua missão. f aí que ela luta para fazer valer 

os valores do Evangê&ho. 

No Braisl, a Igreja vem lutando para que surja entre o povo uma cons

ciência comunitária, e ao me mo tempo, uma consciência de classe (cf. Dir 

trizes gerais, Documento CNBB, ng 18). 

E a greja alimentando a sua fé a partir da realidade brasileira, a 

partir da sua vid concr ta. 

E a Igreja, past res e leigos, se despertando para a vida cristã na 

r alided do capitalismo s_e�y�gem, de ganância do FMI e multinacionais, 

daa ex�iz 111•� expmmiação do pequeno pelo grande, da corrupção e im

pun dade política , etc. 

E neste mundo do capital e trabalho, neste mundo conflitivo, neste 

mundo àe sangue derra mdo, que surge a Pastoral Operária, em meados da 

dé:ada de 70. 

Surge para 1 imenta a vida do �rabalhador cristão, alimentar a sua 
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u vid de fê dentro do conflito do e pit l e lroh lho. E o IgrejA

-povo e descobrindo como ser cristã nesta soc1edad, conflitiva. Bm ser 

cristão não fechado em si, mas voltado para o comunitá 1o, o social. 

Proposta inedimiss!vel para um sistemQ capitalista, que na própria raíz 

é egoista e concentrador. 

A Pastoral Operária surge para alimentar a consciência comunitária e, 
. r 

principalmente, a consciênclr,d__,,e classe no meio do povo trabalhl\dQrs· 
Ele urge 

na base, na comunidade, como pequenos grupos de trabalhadores cttstãos 

se reunindo, refletindo e celebrando e �ua rclnirlnrlo de tratinlhadorea, e 

partir de sua r esues organtznoOeo. Ela surge e se mantém integrada 
à P storal de Conjunto das diocese e� assumida pela própria Conferên-

cia Nacionsl dos B1 posdo Brasil - CNBB (Cf. Diretrizes gerais da Ação 

Pastoral da Igr ja no Bra 11, documento da CNBB, nQ 28). 

A Pastoral Operária é um serviço de trabalhadores cristãos que se
comprometem com a sua classe. Busc e mobiliz ção sol dária dos traba-

.lhndorea 

através de sun organizações lá no trabalho• no sindicato, no partido 
político, no bairro, eto., Luta polo justo rooonhooimento de sua dign!, 
dado do dignidade do trnbalho1 e na inotauroçõo de uma novo sociedade 
em aue tenham docisão (aooie ado auto-geotionnrin). 

Esse Igreja qu surgo etrev s d p stor is confl1tJvos como a Pastoral 

Oper ri , reconh ce que 6 trev�s d con ci&ncia de clssse haverá condi-
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drçoes de enfrentai os problemas estruturais da socieade. 

Aqui tocamos num assun•o deleicedo para a Igreja: consciência de 

classe. 

Embor se procure evlt r o termo "consr:1Ancin c1o clns 
" n seu 

, 

.r... 

conteúdo trabspar ce aos documentos da I gre.1 o. Pueh .lo, por oxemp lo, diz 

que vê com alegria e es�ersnça quo o povo tem revelado surpreendente 

capacidade de se promover e de consolidar suas justas reivindicaçOes 

(Cf. Puebla, nn. 17 e 20) . 

Consciêncii�e classe é justamentt isto: compreender que enquanto pobre

trabalahdores da cidade, desempregados, blscateiros, trabalhadores do 

campo, bóias-frias, peões, pequenos proprietários, te%mos interesses 

diferentes, ela�é)contrários, aos interesses dos empresários, latifun

diários e banqueiros nacionais e estrabgeiros .r >• , .. v, }"" ,,l,,.. r,lou.,v1 . .-v..a..<J-v-, · 

A Pastoral Operária� um espaço de reflsxno -R visão de Vida Operár 

- e de fortalecimento da fé crist . Reúne trabalhadores cristãos para 

a partir da palavra de Deus e da consciência de classe aprofundarem sua 

fé e sue missão nesta sociedade ditidid entre capital o trabalho. 

Fazendo isto e participando da comundiade eclesial, os trabalhadores ct. 

tãos.conseguem, aos poucos,� tornar a Igreja consciente das injustiças 
- /

2oi� vividas no trabalho e que condicionam as suas vidas. Despertar'á 

Igreja a lutar enquanto Igreja de trabalahdores, a fazer valer seu ponte 

de vista na organização da sociedade. 

refletir: 

• debater com o companheiros (as) as quesUles levantadas 1

nest aprofundamento. 

- Afin l, ue é Pastoral Operária? 

- Qual o seu papel enquanto Igreja?
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3. PAPEIS DA P�STOR�L OPERARIA

Nossa ca�inhada é longa. Muita coisa ainda precisa ser aprofund3da.

Em nossa cabeça vão surginjo question3me�tos que, talvez, só o engaja

m2nto pastoral profunde poderá esclarecer. 

Neste capítulo ire:110.s a�r@ft!llP.l�:ar><0S1f1'lZ' c•.Jnlwccr ,, l c,1l 11· a�HDl·uricJar 

os papéis d a Pastor a l Operária d e :lt r o d o Movi m 2 :1 l o 1 ) o p u l él r , Movi mi.:: :it o 

'._ 1 S i n d i c a l e d o P a r t i d o P o l í t i c o . 

',,I 

Para iniciar esta reflexão sugerimos que se faça a pesquisa abaixo 

junto a trabalh3d'.Jres, homcms e mulheres indisli nla11ellle. 

P�rguntas para a p2squisa: 

1) Vovê conhece o se� sindicato? Sim ... Não ... 

- Você é sindicalizado? Sim ... Não ...

- Por q,Jê?

2) Você participa de alguma organizaçãJ popular? Sim ... Não ...

- Por quê?

- Se p 3 r t i c i p a , E! m q u a l o r g a n i z a ç ã .J p o p u l a /]11 r L i e i p n ?

i}zRaxax�®�êx®x�t!llR(éxt!llmx�axki�®x��iiki�®2x

3) Raxa O que vJcê acha dos ºartido polficos?

o cê esta� f i l ia d ·J a ala g ,J m p :1 r ti d,) p o l fico? Sim . . . N ã ::i • • •

- Por quê?

�erminada a pesquisa, que o seu grupo fez, �acolha todas as respostas 

Busque organizá-las e estudá-las, acrescentando as suas impressões colhic 

dura1te a pesquisa e suas e periências. 

f'í)ra iss,, sigí:l, como sug stãJ, o toteiro de perguntas ai81ix0xai81iornx 

- O qu2 a pesquisa diz a re peito do sinjicalismo?

- O qJe a prsq,Jisé1 dia a nespieto do Movimen�o popular?

- O qu2 a pesquisa diz a respeito ds polítisa e do partido político?

Dura1te a pesquisa, quais foram as reações dos entrevistados quando

abordamos estes assuntos?

No seu entender, porq que as pessoas reagiram dessa forma?
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- A partir de sua experiência, o que esta pesquisa revela?

A p r o f u n d a :l d o a p e s q u i s a , b u s q u em r e s ;J o n d e r :

- A partir disso tudo, qual seria o papel da Paslora3l Operária a

nível sindical, do movimento popul3r,S ª �® P S1if\�G 8 pBl�itjco?

��ançando a reflexão: 

1) B_____Pastoral Operária e o Sindicalismo:

26 

Todas nós sabeinos que o trab3lhador precisa se organizar p3ra pojer

defenjer seus direitos, conquist3-los, avançar. 

E, até párece piada. Todo mundo sabe ... Mas co�o é difícil fazer 

isso ... 

A nossa pesquisa nos mostrou que: 

- o tra�alhJdor está desorganizado;

- n o C•Jnhece o'seu sinjicato;

qua,do conhece nã0 acredita nele;

- acha qu•.: o si�ndicata é coisa de cO'T1unistia;

- tem medo de partic�par do sindicato e perder o emprego;

- e muito mJis.

Dia�te disso qual seria o papel da Pastoral Operária?
-u.o. 

E missão d a P as 1b oral Operária : "'\�
r<l'

i.: 

c'J 

Despertar� trbalhadJr cristã0e �ara a importância �a da organizaçãJ 
·Li�

da cl�sse tra�alh�dora; a
�\ 

ç,u'õ- \ 

- r n 3 c i e n t i 1 ar o t r aba 1 a :1 d o r cristã J e sobre a n e c e s s j d a d e d e parti -

cip3r ao seu sindicaot; 

-- - levar a um/consciência re classe, uniãJ, que possibilite aos tra
n. \' i' 'lY\11 � •. v 

b,1lh..1tLires rrlsli'ío··ª p,nticipnren efelivn 1ne!lle da c 1rnsLrução da hLs-

L ó r i , d a s o c- i 1. d c.1 d t� J u s t R •

A Pastor l Oprrária desperta a fé do trajalhador cristãJ, fé que espar 

o medo de participar dos sin icatos e faz /arregaçar as mangas e tra

b,1lhar.

o mi 1 i ta .1 te d a P as tora 1 Operá r i a par t i c i p ,3 a t i v a :n e ;,te d o t r a 'J alho

j u n � o a o s c o in p a n h e i r o s d e s e r v i ç o , f a z e n d o c r e s c e r a s u a o r g a n i z a ç ã o 

e e o .3 n c i ê n.: ia d e elas se . Parti e i p a ativa =n 1:: n te na luta sindical , ta .'lt o 
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para assumir e tramsfprmar o sindicato, como para conquistar e defender os 

direitos dos tra�alhadores, E ai, no engajame�to concreto dentro do sin= 

dicato, que ele dá testemunho do seu amo: cristão: 

2) A Pastoral Operária e o Movimento popular

A situaçãJ da povo trabalhador não está nada fácil. E problema de

transportes, saneamento, falta de creches, favelas, menores abandonadJs, e· 

E o q u = é p i o r , t o d •J s n ó s s a b e rn o s q u e n ã o a d i a n t a e s p e r a r a m u d a ., ç a 
rodQt"'OStl 

vi�r de cima. Prometer todo grande promete quando precisa do povJ, é só 

ver as promessas dos tempos de eleições ... Mas na hora de fazer ... 

Sabemos que o povo presisa s�organizar se quiser meilihorar a sua vida. 

Mas a nossa pesquisa nos revelou que qu3se ninguém está organizaodc. 

Diante disto nos vem a P=IÇ ,nta: O qu= fazer? 

Aqui descobrimos mais um papel importante da Pastoral Operária: ajudar e 

trabalhador acristão e sua familia a se despertarem para a necessidade 

da luta organizada no b3irro, na cidade, etc., para enfrentar e�f�entar 

os problemas qu,2 atingein atodJs. 

E tarefa da pástoral Operária mostrar qu2 participar, animar e promo

ver esse tipo de luta organizada a nível popular é uma ma�eira de ser 

I g r e j 3 , é um a f o r rn a d e ma n i f e s t a r o o s s o a rn o r e v a .r1 g é 1 i c o . 

3) � _P as\ ora 1 O p ,::, r tír i e e 0 s z R a x ti el � 3 a a f' o 1 í l ��� l I ti c o-Partidária

Nossa p :: s q ui s u mostrou q u ·= o povo n � o acredita e 10 p o 1 í ti c a ç até te :n me cJ o

d2 locar no ae0�t0g assun�o.

"Política é coisa suj ." Afirma. 

ambém, pudera, a "politicagem"é a única coisa que conhece."Comprar 

peixe estragado é qu 12 ninguém compra," diz o ditadJ. 

A e l s se d o •nina n t e se s :1 te f e 1 i z 1 c o 1n este p os i e i o na me n to p o p u 1 ar . 

O á nu q u = e 1 a quer . E n q u a n t f") � � i �;:,E S ffi e s l a me n la 1 i d .1 d e e l o segue e o m suas 

"politicagens", L1.:-en.jo valer os seus intereses. 
-r�vv---

H i s t o r i c a :n e :"'lt e , a I g r e j a t a m b é m s u a p -=i r t e d e e u 1 ri ;rn e s s a me :1 t a 1 i d a ci e 

p o p u 1 a r . : No p a s s a dq s v e z e s , f e z a p o 1 í l i e a d os g r n :, d e s , r i d o s e p o d e r o s o s 

Hoje ela se per1; Lcllc.ia e bp=de perda-o a�povo. Exemplo disso vimos em 

Canindé, CE, no�º Fncontro Intereclesial das CEBs, de 4 a 8 de julho de 

1983. esse encon�ro os biipos do Brasil pediram perdão ao povo pelos 
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pecados da Igreja vejamos: 

" D . P e d r o c o n v i d ou t o d o s o s b i s p o s p r e :::-s e :1 t e s p a r a i r e ;n à f r e n t e 

e , d e j o e 1 o o s , p e d i r e :n p e r d ã o p e 1 os p ·= c a d o s c o me t i d o s c •J n t r a o p o v o . 

rpi mui to mociont:n Le. Cedw111. .. n �e rol o p L' i llll:.' i ni vt.'1 11í1 h i •, 1 t'i riu rlí1 

Igreja da /\mérJca Lul111'1 quL' os blspu·., cl()li",11·,1111 ti·, .ltl('ll1•,:1 til 111(: !lt1 

povo de deus, "'.\m lnol de nrrr1wnLll11h�11'·u t' l'l't'�11H'I 1 \·11;:'í 1." (1:111'.,, 1·11111<1 
.... 

à nova sociedade - Ediçõtes Paulinas - �� 1983 - p. 7/).

Neste proceso de conversãJ, a Ig�eja vai se tornando mais eva�gélica, 

mais povo, e se confronta7do com o sistema estabelecido. Por isso ela 

é atacada por aqueles que controlam a socieade, pelos "dono.3" do poder. 

Por traz dessas "intrigas" se esconde uma v2rdadeira gu2ra, verdaeira 

l u t 2 d e c l 3 s:; e s . Sã o interesses d a classe d o 1n i na d a se c o !l f r o n ta n d o c •J m

os interesses da classe do 1ninanle, que nâo arreda a rnão do pojer. 

A c 1 se d J mi n t1 .1 t e , com e; Li :-i p n 1 i t i c t1 e seus p .1 r t i t los r· n I L u cJ o p .1 r a se 

rn J 1 L r n o p o d e r e r n z e r v o l L) r o s s e u s 1 n L e r e s s e s . : t) 11 q n n n m , m c:rn i p u l a rn , 
' ( ' ' . (i 

r pr1nwm ... 1 nqu.nln n clns�,L' dornln dn _n,L1 l'11lcncl1'r q11c clt'V': p·uLlcJpor 

ativane· .. itP n:1 política, no'., l1iHlic1os, no 1uln pcJo poder, nncln vn1 mudar. 

Aqui descobrimos mais uma tarefa importante do Pastoral Operária: 

levar o trabalhador cristão� não-cristãos a mudarem esta mentalidade 

e a assJmirem as quetões políticas e político-partidárias. Dessa forma 

/. 

a Pastoral operá:ia estará contribuindo para a construção de uma sociedade 

mais � JbEta, respode�ndo aJs desafios da mé criostã e da sociedade 

atual. 

Co�o�Seria a participa ão dos tra�alahdores crlslãos na i�ka política 

e nos partidos? 

E i s um a que s t Ê! J s é r l a , ci LI e s ó a g ,J r a c o me ç a a s r. r c n e í1 r n d r1 d e r r e ,1 t e 

p, ln 11 nslL1:, l OpL:rt�"l . L nJ11dn C'., 1 nmos q.ill11lrnncfo 1i;1 I"l�l"J •x1Li. 

f r dl C l t O , C 1 O d :'JV Í S l3 O r f , 1 e O ll cH d D IJ O fr , C n l. r C O lJ l rn !, , 

muito nes e se.-1tido. 

l/\m n,1urlí1rJo 

0 
• d •t (1 \I L d Esta questãJ a1nda va1 ar mui o pa7o pra ma�ga. No en_anto, e uma 

e •J i s a t e: no s c e r t e z a : s ó a e x p e r i ê n e i a , a p r á t i c a e a t e o r i z a ç ã o d e s t a 

prática irão nos indicar caminhos de corno intervir na política e na 

política partidária. 

Par a o mo me 11 to fie a o r e c a d •J : se ;n engaja ,n e :1 to p o l í ti c •J , a Pastor a l ! 

Operária não será uma real presença d 1Js trabalhadores na fransformaçãJ 
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deste mundo, corrupto e exploradJr, num mundo mais huma7o e justo.-

Resumindo: 

De{ tudo o que vimos porJe:nos resumir: 
1 

A Pastor a l Operária é um serviço � e l ::is se l r a '1 íl l h ,H lo;, íl : 

- enquJn:o leva o tral:lala:1d•Jr cri:;LDJ e nno-c'r i '.,l f\J él l.cllnéH coI1s

ciência de clas3e; 

- enquanto desperta o tra�alhador cristão e nn,1 crlslf\J p�ra a neces

sid8de de atuar lá no trbalho, no sindicato, no movje:nnto rrnpul3r, na 

política, etc.; 

- e n 1 q Jh t o d e s p e r t a o s t r a :J a l h 8 d J r c r i s t ã o p a r a a n e c e s s i d a d e d e s e

integrar à luta de sua classe, de se orgí":l.nizar e luta1·como classe orga

nizada; 

- enqu3,to desperta o trabalh3dJr cristão para a su3 mis3ão de

ajJjar outros tra,Jalhdo�es a se integrarem nas su3s organziações de 

classe e semem sujeitos de sua próprl8 história. 

O mililante da Pastoral Operária só é Pastoral Operária enqu3nto 

está no seu grupo de bé1Se lá na comunidade, na diocese, etc. Na luta 

diárdu, se integ;"a 

Pasto:-al Operária. 

Pd3torao Operária, 

Trabalho e :n grupos : 

às 

Aí, 

mas 

organizaçõ 1�3

na luta não 

é a própria 

de SU8 classe, d e s a p a r e c e:, d o corno 

age em nome da Igrej;3, em nome da 

classe l U t a:ldO e faz ei1do história. 

A partir da suas práticas e conhecimentos e do aprofunda:nento acima: 

- debater as dúvidas surgidas nesta reflexão;

- definir o que é Pastoral Operária;

- c1 r f l n l r L b p ,1 p l'- l 'i d .i l 1 ris·; t ( ir 1 / l1 p 'r ;) r h n 11Í \.t-l \ d n •, m n v l in 'n I w,

Sin i�al e Popular P da polftica.
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i:sta.10s cmüi1 11Gtndo, r:ns aiüuu c•ristc tnui t:- coi�:·· n coe · rcccr e r,pr< 
.fundar. 

Por exemplo: 
Entender 

, - , 
- o que e fomm çao na Pastoral Opcr ria
- como se foi'ml um ::icinbro a Pantor�l Gperéri'.1
- como contec4 .forn aç�o na Po..,tora.l Opo : rir
secuindo nossa maneiro. dJ entudnr (método), pro1,omoG tnici "r er..,tc

1 � 

cprofundaiáento q p8.rtir do nosR, e,:.i)G:-'i"':icü,s e rl:--.- f3 .i::r;cat.;Õcs ouo os 

o 

os dostu t.1·tto .:hcv:� ... 1tum. P,.1• is o, su :c•ri •. irm tbb"1to.:.· c1:1 0rupos 

p·rt'r de 11,�;...,r e:q.,c .. ,.'11 .... ciu e ci.o·· cv:-or.1�.,lc.....: a i1·, c1obutu: 
.!!.::iste :::rof<1.�sor e q:_unos 11 .. 1 F'"l...,tor·ü C :c.r' ri�? Por , uS? 

uem é 1., ""'ro.:.'c,-ror do trDbc:J. :>dor n-:: :,,·st ro.l Cp8r,;rio? 
iuais são o::: objcti�.rc.., 1.lo .:oru a ifo :r._ p,,sto2.':-Ü O)cr{;ria? 
l) -,1 e ermo. e. :Puu oral �juJ.::i o t·,_ .. ,� ·:lh::,dor n se 
'csbobrir cc110 s ·.jci-co d.a .. �m p:có_ric l'r 1�m'"'";:;o? V..L. . r..;. ·:i;'t • 

n:i 

s0jno, e .. co·: tr e r\;l 

o 

d 

,'"" Lc. 

e:-,! .. L iit' · 1n·cndor d· 1 J<,ti('n elo e• 1, i.,

cu1:1, c'!ii.:-..11.o "\übl'�' r, r:'t.Lcri rla r.l1t.,nn 

, . 
.p�).' ll'l'1 

t.. •1 Lwor ,J(. lri. 
. .. .  

t} ün Lt l '-- J. ··, e 
ox ori �neia d,.; v.' (l;1 e do t.,J•nbn.1.ho, ,Jr, nu .. w con-

r.,fin,l Ó..0 C,'ltas, O t.·balh··uOl' Ó ·1:,.JJ.� 01.tc C

vii "l�rl::11-.. eu 1,.; V '"' i '"'!Jr0nuendo mui t ·- coi�n., v.-,_ i. o-�-.)(: l'Í.

r .. �. , C' .:;- o -� J .i. J,l• .: 060 
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RVO ' o ato de revisar rclic�ios,�,:1cn�0 o r,l;c.1..cj: cnto o ,1 ,:.ç· ,J Jo :.rn
·oo de Pasto::?:'al Oncré.ria, rovisrr r, 'liu.r: '.:!2 CC.d.'1 .:íí. ,10 t1: .:�- 1.i10, LO tciir-
. �

ro, no partido e na falliÍli�, e en�u�nto :gr�j2. 
A RVO é um 'TIO�qrlto forte n.J. formação -� os membros e � do:..i :;rupos de 

Pa.-·torrl Oper[ria. rt forte ::_;o
_
rauc 

,
no di·:�a-diõ., é c::,::1�tr.-i

_
os �L'a�alhad.oros

en ajados se envo verem nq lut lr .no bí'lr:!'.'o, rn:� o::)()'llÇ' o sincb.col, no 
partido, etc. Este lenvol:vimento � uv,.,_nçe e hão cobr, tempo para q trí'ba-

e avaliar --i su:=t c ·im.inh:.. dé1z:·éx0x0k3'117 d0zxti:v:xsm0�, pGre. lh:--dor pensar 
cl. r � t ll< •. Üo u SU2 r· :11.Li '�da@c 1EHRf,' utc. : ó o chr mudo uti vimao.

periÓl' 1,;n RVO n 'PO procuro supor1 r 1 ... i;Ln e ificuldud.o. Falo 
do. P· . oral por[ rir Ollc .n t,1:., um :, o ·� n! o .,,ri vi:1 e .... indo p-,ra 

rc 'it cnuion l' o D u en::;rlj 11cnto, r1n.in o dril com idéiL.o rnui�; 
o 

vc.. 

, 
tr .. v n d
it t 

mri� i·c·zos o ULl rnn • 

.... ' r� J .. r os oo us c;ru1 ,os u f ozor:-o . .1 su:J RVO, ,., �1 

� .. t:::. t..c tro:"l.:üho. Estri fer ... '.1n0 1-cn ót Jcto) a eh 
po'i�;ui uma ":'c_·-ru

:r: tici-Tcorin-Pra-
tic s. (t,,-T-P). ��:®xxxxx:xxxxxEi:xtaxlrnl O -rupo de ro usa o sta f e.r:rr-1.:nenta 
p:-rc: c:.._J:::'Ofu..'7'ldRr sous coru1:;ci1 .. cntos e e:z:1,:n.•iências, procrar,wr e revisar 
e sua ct 'açeo,(nçeo). 

;:, fcrm 1 ./30 ll'.1 l\,s'L,· ..... �J 
si .? ,unis? 

, . 01,,: ,, r:J_:' o .-:i i'ur-

no 1.'01:mn.<;:·> 11:- 10? 
.:O? Por nurí'? 
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A FÍRAMENTA DA PASTORAL OPERÁRIA 

E chegada a hora de ver como a PO faz sua RVO, e que ferramenta ela 
usa nesta revisão. 

Para iniciar este estudo, recomend,1mos que se leia o exemplo ahàixo: 

Exemplo 

Jorge, metalúrgico, está dcscrnprcg;1Jo jií ;dgu11:; 111cscs. 
35 anos de idade. 

Crisndo. 

3 filhos menores para criar. 

As cri:rnçns chorunuo tk fome. 
A mu 1 her 1 a vand o roup;1 p:in:21:zxj.Nd2t.x z "pr á ;1 j ud ;1 r" .

Nas fábricas só encontTa n placa: "N:io há vagas". 
Desespero. 

Desânimo. 

Reação. 
"f. hora de topar qualquer parada, senao vamos morrer de fome." 

Pensou o Jorge. 

Manezinho ficou sabendo das dificuldades do amigo, "homem honesto e 
esforçado." Convidou o amigo para trabalhar na sua oficina mecânica. 

Jorge, s m outr:1 s:1Íd;1, :1ccitou o convite, m:1s roi dizendo: 

- Eu topo, mas cu nio entendo nada de mcc5nlca de autom6vcl.
Mane:inho disse:

- fica tranquilo. N5o demora voe� vai dar a�Jus de 
- . mccan1cu para 

muita gente. Eu te conhecço, com a su;1 experiênci;1 e vontade de trnbn
lhar vocc v:11 longe. 

Jorge nao entendeu o am1go: 

A Única experi�nciu que tc1�10 eu de torneiro mccan1co que aprendi 
15 na fibrica. Não sei como isso pode ajudar. 

- Manezinho:

Não parece, mas ajuda. Vai por mim. Apareça amanhã lá na oficina.
Os amigos se despediram. 

Ko caminho prá casa, j5 alta horas da noite, Jorge estava ansioso. 
Ia se perguntando o que vou fazer lá na m«Ki oficinaY Será que vai dar 
certo? r se n:io der certo, como vou dar comidn p:1r;1 rnesus filhos? 

J o r g e C' r ;1 u m m i s t o <l e e s p e r :i n ç ; 1 e ; 1 n g ú s t i ; 1 • 

Chegou cm casa dizendo que tinha conseguido emprego. 

:1quela noite o Ccij�o e :1 l":1rinh:1 cst:1v;1 com outro s:1bor. /\ vela 
acesa parecia l�mpada eletrica. Por falta de pagamento a luz tinha sido 
e o r t ;1 d :1 • 

/\ 11 o .i é e p :1 r l' e i a 1 o n g u . J o r g e v 1 r a v : 1 p r �1
F :1 :. i : 1 p 1 n 11 os .

ca, v 1 r;1v;1 pra 15.

S perguntava: "E se n8o der certo, o que sera <lc nós?" 
Jorge remoia planos e dúvidas sobre o futuro.
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Insôni:.i. 

Era preciso dormir, nr5 :.imanhi começar no novo emprego.

Tentou-se desljgar-sc do caso. 

Contou números de frente pr5 tr;is, de tr;1s pr;i !"rente ... 

Enfim dormiu. 

�bnh:i Je invcrllo. 

6 hora - .Mx 

Escuro. 
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Pelas ruas da favela Jroge sai tropeçando até a oficina do Manezinho, 

lá no centro do Bairro. 

A oficina so abria às , horas. Jorge tinha tempo de folga, mas corria. 

Frio danado. 

35 minutos na porta da fábrica. 

Na oficina tudo era novidade.�zrxzNzirN Jorge queria ver, entender e 

fazer tudo. 

O homem estavn com fome de trabalho. Mcrnezinho chegou " dizer: 

Vai devagar, compamhhiro� 

Jorge estava eufórico: 

Até que este serviço nao é tão �if1cil: 

E j:i i:i pl:111cj:1ndo como uprendcr :1 l":1:'.cr tudo diriclinlio. 

Um. 

Dois. 

Três dias. 

Uma semana. 

Jorge j� nio cr:.i mainhciro de primeira viagem. Trocava e consertava 

pneus, faróis, etc. 

Um mês. 

Jorge queria aprender mais. Ficava olhando o Manezinho abrir motores, 

mexer peça por peça. 

p 11 S :1 V ,l: 

-"l'rc·1so entender como funcion:1 um c:1rhur:1dor, um,1 vcl,1, um motor." 

l. 1,1i .1í q11t' L'IL' \Ili 110 tu11dn d:1 oliL·ín:i 11111 111olo1 vL·llio l' pt'tl'.,011:

-" �L'r;Í que n 1:rnl'::.inli ,1ind:1 v:1i us:1r este motor'? li se ele me deixar

dcsmont:1r e motor motor pr.i ir :1prcndendo." 

l. 1,1i r:1l:1r l()lll \) �1.llll'.'Ílllil\. 

11 lllllllH l'r:1 imtl!'L'Sl:Ívt'I. N:1s lwr:1s ,k 1·01g:i .Jori:l' podi:1 1r ;1prclldcndo

com o 11otor. M:.111t':inho ;.ité se ofà:rcceu para explicações. 

Desde cntiio, sobrava um 1cmpinho e 1(1 cstnv:1 o Jorge ml81 desmontando 

e montnndo o motor. Vendo peça por peça. Montava uma parte. Não estava 

certo. B�smoxtx�xzxoxameNtRz«zxem0Ntxxa�zxtiziarxc�rx0 Pensava. R�Nix 

Coçava a cabeça. Pedia explicação para o Manezinho. Desmontava novamen

te e remontava até aceitar. 

E assim Jorge foi se espcializando. Com o tempo formou sociedade 

com o �1:1nc:inho ... 
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A pcntir do que o .Jorc,c começou :i tr:1h:1lh:1a:I 1 1:1 01·ici11:1 do M:1 11c·.-.i11lto? 
Como ele roi :1prendl'11do e SL' ror111 :1 1 1do 111vu:111in1·:·

. ü�tr:1 ·8 1 �1l1l:io11111L'11l /\ expcriênci:1 dn .Jorge. 111oslr:1 :1!1 1.11111 l·:1 111 1 11iio pxrx.,d�/.KC:'\OOO I rlll.1_,10 
p:ir�1 :1 Past or:11 Opl' r:Ír i :1 ":' l�\l.11 ._, 

Avançando a reflexão: 

No exemplo acima, vimos: 
- O Jorge não entendia nada de mecânica de automóvel, mas tinha

experiência de torneiro mecânico (prática) 
- Jorge começou a trabalhar na oficina a partir de sua experiência

�e àa explicações do Manezinho. 
�rocando pneus, faróis, ... consertando carros foi aprendendo a 

concertnr carros. 
Junt:rndo sua L'>-PL'ri811ci:1 t' co1il1L'C1 111L'lllns com :1 l'Xpc1·ic11t·i;1 e cxpl ic:: 

çõcs do �1:rnc:inho roi trci11:1ndo, :iprcntlcntlo, se rorm:intlo 111cciinico de 
:llllOllll)VL'l. D:1 llll':;1n:1 rurm:1 ,ll'L)ll[L'll' ll,l l':1:;((ll":11 ()pt·r:iri:1. 

N:1 mccaiinic:i p:1ra traballwr e ;1prc11dl'r .Jorge niio l i11h:1 :1s 111;:íos vaz.ias 
Ele sN usava ferr:.llnentas pr:.i tr-1h:dlwr. lls:rndo css:1s rcrramentas ele foi 
nprcndendo a trabalhar e se rorm:indo mcc:111 i co. 
• Assim como o Jorge usou ferramentas ��,isua formação. A PO tamb6m
usa uma ferramenta na formação de �s meiros. Essa ferramenta de traba
lho se chama p-T-P.

Ela é usada na RVO. 

Mas como funciona a p-T-P? 
Ela funciona em 3 momentos. Assim: 
Primeiro o trabalhador (grupo de po) escolhe um caso para estudar. 
l J Descreve este caso a partir d.1\/e\pcriência � �a e da

sti.1 oh:1'rv:1\:JO d:1 rc:11 id:1d1..': l_l_r�� iL·�. 
2) llqiois cstuJa e -1proru11Ja o caso: Teor�.
)) l\1r rim nrn1 um:1 nnv:1 vis:10 d11 r:1:,n, n I r :1h:1llt:1d1n voll:1 pnr:1 :1 

luL1 do di:1-:1-di:1, agoru Jum:1 forma m:1is org:.injzau.1, co11scicnle e 
e f i e i L' n t 1..' : .:q,a: P r ;i t i e a . 

AprofunJanJo: 
As s i m e o mo o J o r g e Li I' •• o f i c i na , o g r u p o d e P as tora 1 O per â r ia p r e c .is a : 
- conhecer a utilidade de sua ferramenta de trabalho;
- aprender a usar essas ferramenta.
Na hora do estudo e preciso ter bem claro o que se quer fazer com a

ferramenta (Jorge, por exemplo, quer estudar o motor para aprender a 

consertar motores) 
Primmiro momento: pr5tica 
1" );isso: dci_iniç:ío dos objetj_��s 

,\ p-1'-P. conHl primeiro p:1ssu, l'XigL' q11t· se dei i11:1 o c;1so LlLIC v:1111os 

cst ud:1r e ;1ond�� ucrcmos chcg�-�1�sJ_c estudo. r. o momento cb defini-

\ :1 O d n S Oh i l' t l V O S d O 11 O S S O l' S l ll d O • 1 � l' S p O 11 d l' ;1 S p l' r g li 11 l; 1 S :
--------



,. 
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- Que caso queremos �stu<lar?
- /\ o n d e q u e r em o s e h e e, : 1 1 e o rn e s t e e s t t I d n ':'

2 9 p:i:so: Jescri�Üo Jo_c1s� (l� v.11 :c1 c�!t1d0c\o

f: O ll\Ollll'llt 

Rc·pondc a pcrgunt,1s, t,1is cumo: 

- /\onde cst5 aoontcccnuo t,11 ciso'?

Qual o clima político-social cm que se desenvolve tal caso?
- Que outros acontecimentos estão se dando aí também?
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- Quais as consequências dessa situação para os trabalhadores?
Que pessoas estão envolvidas neste caso? Como são elas? Que grupos

representam? Quais os seus interesses? Qual a sua influência sobre os 
trabalhadores? Como estas pessoas agem? 

- Conhecemos algum caso parecido com este? Quais�
- Descrever cases conhecidos que conhecemos.

zçi Momento: Teoria (ou conhc1.:i1nL'n.!...Ql

/\t� agora vimos como �x:ti o caso cs t 5 :qt\ecendo :1os nossos o I hos. 

C:01110 .Jorge, vimos o motor o ns pc�ns so por ro1·:1. Ap,<Híl é horn dü 

estudar o motor por <lenlro. G hora de estudar o e.isa pro1·u11damentu. lr 

aJ ém t.LlS :11fr-n - ias. 

NcstL' momento dor mos dois p:1ssos: 

No primeiro passo vamos abrir, Jcsmonlar o motor, eslu<lar parle 

por parte (análise). Vamos estudar o caso profundamente. 

No segundo passo vamos recolher as peças espalhadas pelo chão, 
remontar o motor, o caso (síntese). 

Vejamos como isso acontece: 
'º 
.) . 12asso: análise 

E hora de estudar os dados obtidos no levantamento do caso. 
- Quais dessas pessoas (grupos) estão influenciando mais neste ca

so ·: P o r q u ê '? 

- Q u L' t i p o J e i n f l u ê n e i a e s s a s p e s s o as ( g r u p os ) e s t ii o tendo n e s te

c:t so ·: 
- Qu:1is :is gr,111Jcs questões que este ciso 110s lcv:111tn {Por quê?

- Quais :is nossa cont1:.idi,ões di:1nte <lesse ciso'? Por quG?

-rm que as experiências que conhecemos nos :1jt1d:1m ;1 cstudnr este

caso·: (:1profundar n CXJ)l'riênci;1 mais signil'ir:1tiv:1). 
- Quais as �xxt� for JS e fraquezas <las pesso!� r HRe�lvi<las neste

caso? 
- Qual a maior força a a maior fraqueza dos grupos envolvidos

neste caso? 
-

- Qual o poder de influência desses grupos( pessoas) entre nos 

e no meio da classe trabalhadoraY E na Sociedade? Na Igreja? 
Neste momento pode-se acrescentar informações que estão fora do camp 

d :1 e :-- p e r i ê n e i :1 s d o s par t i c i. p a n t e s , o e s tu d o d e ou t r n s e xp e r i ê n c i as 

históric1s jCi esLuJa<l;,is (Lcorizad:.is), reflexões bÍblic;is, teológicas, 

l' te. 

/\té :1gnr:1 estud:,mos o c:1so p:irle por p�1rte, o motoT peça por peça. 
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Dcsmont:1111os o motor. J\gor:i :1s pcç;1s cst:io solt;1s pelo cli?ío, prccis;1 11do 

ser rernon ta das para u motor funcionar. De smon Limo s o c1 so p:1 rt e por 

parte. Agora prccis::imos remontar o caso: é ;1 síntese. 

4 9 passo: síntese <lo estudo 

S í n t e s e é o t r a b ::i 1 h o J e r e 111 o n t : 1 r o e I s o e s t u d ; 1 d o , p; 1 r ;1 s e t e r um a 

visão completa do casm, confirmar ou re<lifinir nossos objetivos e

atitudes diante <lo caso. 

Responde às �Nesx0gsx perguntas: 

- Qual a contradição mais importante e abrangente das pessoas

envolvidas nesse caso? 

- e possível influirmos nesse c::iso?

Em caso positivo, como ::igir a fim <lc c]cv;n :10 miíximo essa 1n-

f]uên in? 

- Com que forças aliar-�c?

- Com que forças cont r,1por-sc':'

- Quais as nossas turcC:1s daqui pr:Í rrc11tc':'

3 9 momento: volta à Prática 

5 9 passo: 

O estudo do caso t�rminou. 

- ;1 rurto pr;i;:o'?

- a mé<lio prazo?

- a longo prazo?

Depois desse estudo muita coisa mudou em nos. 

Ele abriu nosscb olhos. 

nos deu uma v1sao mais clara <lo caso estudado 

- questionou nosso comportamento diante do caso
- 3 j u d ou 3 c.1 e f i n ir no s s o com p �r t ame n t o <l �1 q u i p r :Í f r e n t e

I: hora <lc \ZOltar para nosso rcij:ío com ;1rroz: pr;Ítica. Ação no

grupo de PO, na cornunidJde, cm c:1s:1, no tr:1b;1lho, no sinc1icato, no 

p:1rt ido, 11:1 as:t çi:1\�o JL' 111or:1dol'cs, t'tL·. 

M:1s esta nossa Pr5ticu j5 ni:ío serií :1 111csm;1 de .intes, pois foi en

rituc(ida com nosso e·tu<lo. Teremos "novo" comporl:1111e11to Jiunle do 

ciso d:1qui pr:Í frcnt O Jorge estudou o motor. Se enriqueceu. /\gora ell 

tem m:,is cL1ro o que e com L1::cr di;1n$te de um motor com lld. o mesmo 

defeito. 

f�rXB�aX�EZXeXtXZNN�azprxtÍeX+ZN0XfMXMXNZ 

No futuro, esta nova prática será estudada novnmcnte (revisão), re

sultando dai nova Prática. E assim o trabalhador vai se formando a par

tir de sua vida concreta e da visão de mundo que vai adquirindo .•. 

PJre deb3tcr cm grupo: 

- () que 6 R\10'?

- Qa�11 a ferramenta que a PO usa 11;1 RVO'?

- Ili. cr, cm pouGis pD L1vr:1s, cu1110 run ·io1w essa dlcrr:1111cnta.

Em que c:isos podemos us�1r essa dlcrrarncnt.a?
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Resumindo: 

Jorge queria estudar um motor. Tinha alguma experiência�e conhe
cimentos de mecânica. Mas precisava de uma ferramenta para fazer este 
estudo. Pnrn isso usou ch:1vc de boc:i, ch:1vc Jc fcnJ�.ctc. 

O mesmo se dá com a Nl'i RVO, -om a form:1çno no PO. 
No seu dia-n-cJia o grupo tlc ro v:1i cst11cl:rndo os c1sos que v;io 

opur on o:

o nív 1 <lu PO (formuç:i() dos m mbros du PO, e 1111,;iio Jo novos

grupos, organização da PO, PO e 1greju) 

- a nível do trabalho (casos no serviço, no sin<licnto, etc.)
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- a nível do Movimento Popular (creches, habitaç�o. terra, luz, etc.)
- a nível da política e política-partidária (eleições, Constituintex,et
Para estudar todos esses casos, para fazer sua RVO, a PO tem uma

chave importantissíma, é a ferramenta chamada p-T-P. 
Esta ferramenta�� serve para estudar qualquer caso da PO. 

Basta fazer algumas adaptações. No início teremos alguma dificuldade 
para usar essa ferramenta. Com o tempo e a experiêhcia veremos que esta 
ferramenta é de fácil manejo, Útil e nccessárin. 

Por nus a do cansaço, n fnl ta de tempo, ns prcocup:1çõcs de ·a<ln 

dia, é frequente que numa reuni�o de PO os três momentos da pTP sejam 

1 i v i d i d os L' m um n ou v ú r i u s r l' u n i õ <.' s . 

J\ 1 é m J i s s o , e e r t os as p e e t o s J: 1 r e v i s ii o J a v i J a p r e e i s :1 m , a s v e z e s , 

JC' um onhccimcnto major qu só vem �1tr:1vés de estudos nwis �1mplos da 

rc:iJicl:idc sindicnl, conômi.cn, ·c1cológica, polftic:1, social e ecd!esill. 
v�i.·sRrx�r�eis�zpaxtiKi�axziexeNE@fltr�s�zxemiNixi0xixK0xs@siz,r�gxami0x 
Voi ser necessário programar um encontro mais compri<lo. Vai ser �re-
ciso participar de cursos, encontros, seminários, debates que sao progra 
gramados aqui e ali para maior domínio das questões que enfrentamos. 

A nível da fé será bom saber como se faz uma re-leitura da Bíblia a 
portir da Ótica do trabalhador para se ter uma melhor noção do projeto 
à> Deus; 

A Níbel do movimento operário sera preciso conhecer melhor a história 

<la cl:1ss opcr5ria e a história do sindical ismo br:1s ileiro; 
A nível <la política e <la economia será preciso ter conhecimento 

m:1is rl:ir de çomo funcion:1 :1 socicd:1de. 

Ser.Í impnrtantl', tumbém, moriv:1,J\1r1nos o grupo :1 prn111ovcr celchrnçõcs 

pró p r i , 1 s e o m o g r u p o L' • i n e 1 u s ti v l' , e o III t o d :1 : 1 e o 1111111 i d : 1 d e ( p o r e x em p Lo , 

o J'i' de �!aio, Jurante dx as greves, �1ci<lenles Je tr:1b:ilho, etc.)
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t' r imoea 

- o quo • Postoral Oporúri
- u pap 1
- forro.menta d trabalho dn PO (vimos eomo esta ferramenta tun-

oiona para qu o�) 

Depois dess estudo, nossa vont e é sair criando grupos de PO por

a!. 
ara 1 àste tarefa iramos usar, novamente, o terr monta �-P. Eln 

vai nos pontor caminhos d oomo iniciar nosso grupo de PO. 

E t ró. pri irn vo que �C.LA.""mo ta ferramenta sozinhos. se-

r· prooioo tor paoiênci no oomeoo. T remoe algumas ditiouldad.es, mae 
1 to normü. oonteo r quqmto eot oa aprendendo m nuoeor ferra-

n não oabemo usor. O importanto ó não deoonimor 1 ir fazendo 
o d p ·o d p-T-P oom p oiênoi at nQão. fim v remoo o fruto. 

Top o 
Então 

e parado.? 

.. os à obrai 

P 11 � E I ?. C r, C • UffC - P R ,{ TI C A 

1° �cs00: definindo nos_o objetivo 
, 

Teras b8m claro �ue nosso objetivo e criar um g=upo do PO. Certo? 
-nt�o ��zs2mcsza�xaag 0�a�z�a�z� vaDos sm frente.

2 1 dcscri·üo g ru10 do PO 

-Hon� y.Jcrcr os criar 10.., a Jrup de PC? 

�.:ii� pc:.....,oa•3 O.:dÕo di:..J :.;Lu� él f1, rticip..ir dct,:.,8 ururo? 

- �Lu� in r.sae...,
- .r,,·.cn l un ,•p rr r.n t im'í'

o inflL�nci :.,o re 3 trJ�ulhujuros? 

�o ��-� e �.:lJ posoo s? 
profi ..,õe 

- [nJe �ar.:im?
- -�al e cl::.:r...i polÍtict;-sccinl do locul on-J� '-i"urcmrs ir.iplont..J.r a

PO? 

- ...,uo r"cur ,.. os tE>r.-os prü inicLJr osto 9rupo? (h1mano, loc::il de rou-

n,:::;c, ,..::-tr.rial r n o  or
..,

niz �-º e  .... +: f.i ,<1r,Lc.i ul 

- ...,ue oL•trc ..... Jrupcs cxi...,tcm no lccal cnJc ,1 uorcnas in,f")l77lc,r ...i PO? 

- =:uc influ�ncin cxrr---..,11 scbro e1s fJ ',S0(1::, yuu dL ,r .1, 111 ir1iclur c1 PC? 
- :'. � n I PC r. í' C"' , • \ l 'J lJ m 1 r LI fl D J O í' (: ? ( J r :., r r' V O f C O r r f I l '1 r L í' 11 �! m O .:; !..l O ;.J 

Jn .. p- ...,) 

:;:::t ,.. ·r·: .. Tc - T..:cru;; L� CCUl[CI�E:.Tc JC ::::HJIL 
, . � Ate agar� v1rro..; c rno o futuro JIUf"lD ..1ra:rnr.c.c ccs no..,:.,c� olhos. L. 
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, 

lias isto e pouco pc:.ra se- cL.,tud3r um gr .po dG ro. Prr>r.i.:.omo!., conhoccr
# A ( • 

te grupo .:1 fundo, ir lrm :bs np.ir r,r1c.1s. L 1s0O 11 10 \/t1r1o�i agora.

3... h'1· ' t • ' pcsso: o a iso ,e:.;· uur
..L

E tudoa dos d do 0 lov,intuuo:., soLrr o 1rupo do Pü.
- 1ua is dessa spe _,soas, grupos, tôm mni '; inf l uênc i.- s u bro a u p rrnsoa s

que desejam formar o grupo do PO?

- rua tipo do influÔncio oxcrcam?
uais as grandes quostões �uo a criação de:..;se •Jrupo nos levantae-7

Por quê? 

- --1uais ê,S nossas contradi�Õcs, ...;udn'k pcns2.r1 rs 1.rr, rdar esse
;;rupo? 

. ,. . - Em que as exper1enc.1.as de grupos de ro c;uc ccrhicPL º "' no� aju:::lam
n� criação de nosso �rupo? (i prcfundar a oxrLriânc:a mais si�nificatiua;

- �uais os nossos pontos fracos e fcrtes7

- ��a e o nc��c pcnto mais fraco e o �eis forLL?
- Ju,.iis os pentes fr cos G fortes uns punnrntitr_.!J rL ... ,,c•as, grupol:..,

que exercem inf uôncia sobre equcles que Jesoje1m irdc:inr a PO?
- �ual � 0 B865rintc muis fr�co o o moic farto?
:: Gtc mo ante, podc-�c c:-cscontor infc..rn,�r;i:ioc.;:J uu poG�nm ujudar

na c:-jo�Õo cio um Jrupo do 110 (Ex •• r.orcctÚrid stir. e de urn 9rupo elo

rr., t nµol do :-inimodor, do cocr,lc.:r

.A<" f I 
U 

.J ·• 1 uS�;O.: Sl.n1..C..lü u C� LJuO

:.os..,v. cubei;,· ost� cheio do infcrm<l�Ões. É prcci �o rôr a casa cm �x�c

crjcm. to que v mos fa er responLon lo as �uestEe�:

.... .... 

, ' '

r r 

ce 

- -..iu .... l ü no;:;..,.:: con":ra::J::..ç3o r1ais ir.;:icrt· i,te quur Ja pensurncs em criar
_,:-uro cc rC?

.L - . ....  !,. , 
- ,.. n_._. ... � "'

-� qLe

.:rflu::..rr- ::; r....1

n:- r : e. r 1 • ... r r
- .... \ , . ... - .. ) .i .... � ..i n. f ..1:.; ,j 

, 
;�u fll"<.. 1 

� J l" ,. . ' . _,
:-cf.1:.;

, ', .. r· • n, 
,. , 

\ ..... ,

d cur 1 c [l J' : : r. 't
'-' lon:Jo 17r,,..:c?

r o Jo rc

f''!"r n �l iJ ,. r,

, .
e e rc..,..:-:1r.1c C Su 

-

r ... .r111circ�, e�tomcs cum i.udo n,1 m..,G r..ir..1 � j e. i.iH Km�@to...;.jü grupo
'!'.:1L no. mos .... o..rc. 

.. 
iru. + o-..;c Je .:.,rreg,.q;clr üs r...111ç;cJs e por a

- 1 . , . ;: r -- ;-- .... r ..., � e e ..;r.iplo de J::-upo do Joac, ogc r.ei :n_c10 cJe�se livre to,
cc "" su:.. ::::-2 1 · -...Jdc. '·'�ja cs r:;ontos ccr,un�.

, 
Jej3 o �uc Gle ost� fazendo

cL:-2. ••• 

e r, u 1 e , r '-' r) ,. ·� u , x o
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Resumindo 

Ta , vez os e rr. r .:i n hei r o s r � to j i..1 m p - ..; ..... , �: u .J 

f1fin..,l e mo w.moJ ir.icL .. r 1 11r. oripc ,k PC? r,L.1"c'�, r,_L1mo::.1 o n::Íu 
, 

vimos nenhur:1-1 fcrfT'ul.:1 pr n:..i p.irJ e�:...,. ·'-,,r..,f� ••• 
n • 

, 
,ois e, n v r duele• n, f; l" ·· : , ! , ; , n n l,o1 1 1 \ r ' :, r' i rd e· i u r u,11 

t' "p r r i �. , o1 J ..... .., 

u Í!., e-u ti r .., e•

· c1 KX i:iic;:- h1x :-e:, 1 i � 1:r<1-
'. 

-

.J e !...,O:.., • • •  LJ':? ��JdJ 14.1�cl1 ,...J ....,ot.., .., 

aos poucos vai SG form3ndo o Jrupo de rr •
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REVISANDO NOSSO GRUPO DE PO (RVO} 
0� 

Até O moment o, desde o capítulo 2, vimos aprofundando nosso conh&

cimento sobre a Pastoral Operária. Afinal, somos um grupo com uma certa

experiencia e conhecimentos e desejamos dar um salto de qualidade,

oresoer • 
Até ngora atudrunoa1 
- a PO e a Igroja
- A PO e o movimonto oindioal
- a FO e o movimento populnr

- a PO e a política e a polÍtiva parti4á.r1a
... 

- a espiritualidade, a oraçao na PO

- a formação na PO

- a ferramenta que a PO usa na formação de saus membros
,

Todo esse estudo nos fez crescer, mas ainda queremos rever como esta

nosso grupo de PO. E é isjp que iremos fazer agora.
1/ Oba.: e ta reunião não foi preparada para um grupo iniciante, mas para

um grupo de PO já formado, coordenações diocesanas, estaduais, 
etc., com certa caminhada,precisando duma revisão profunda . 

Introduçãot 

Revisar nosoo �upo de PO é examinar as causas de nossas vitórias 
e fracassos até o momonto. Fracas os e vitórias om roloQÕO na nossa a 
metoa e objetivos. Exnminnr or amonte noaoo desomponho e as contra-
dições de nosso ação. 

Para revisar em grupos, e plenário 

PRIM.l:::IR ,,un,t;NTO - .E:' 'TICA 

Q 

- �ando surgiu, o riue nos·;o grupo de PO pretendia?
' - a nivel amplo (objetivo geral)

- a nível particular (objetivo especifico)
-Aonde nosso �rupo de PO pretende cheg<n r,À com esta revisão? 

Este ' o mo t d l mon o o oo otar dado1 a respeito de noeoo grupo da PO,
Rooponde ào por unt aa 

- ::-Uantos pea�oas pnrtioipa de nosuo �rupo de PO? ()unia?
- Seus interesses?
- suas profissões?
- Quantos estão sindica.izados?

onde moram? Donde vioram?
- para onde foram os que saíram de nosso grupo?

qual o clima político-social do local onde existe nosso grupo?
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- Citar os acontecimentos principais que ate_agora marcaram nosso
grupo de PO e aprofundaram nossa identidade.

- Que outras pessoas e grupos influiram em nosno r;rupo?
- OUais os seus interesses?
- Em que á.1111 árons do ação noo8o �upo ostú invootindo mais?

uo rooursoo nooso grupo poooui? (humano, locnl de rouniéio, mn
tori 1 parn osguniznQÕo, finonooiro, oto.)

- Conhooemos outros G .... 1 1.pos do PO? 
- como funcionam estes grupos?

2Q M01-1ENTO - TEORIA {ou conhecimento do grupo)
, . Ate agora vimos como nosso grupo de PO aparece aos nossos olhos o

\' Mnsxr,ximeb Mas precis8llos conhecer nosso grupo a fundo, ir além das 
aparencias. t isso que vamos fazer agora. 

3Q passoz análise do grupo {estudo) 

Estudando os dados levantados sobre nosso grupo de PO. 
- quais dooano peoooao (grupos) estão influonoinndo mais nosso

grupo? Por quô?
- '"ue tipo de iníluônoin eatão tondo sobro nÓo?

\1000.ÍS 8

Quais BS grnndes quaatÕ&B\ nsoionais do mo .. 1onto?
- Quais ao nooaae oontrndiçaoe iente deetno �ueat�ea?

Em que os grupos de PO que conhecemos nos ajudam a revisar nosso
grupo?

- uais as forças e fraquezas de nosso grupo?
- Qual a nossa maior força e a maior fraqueza?
- Quais as forças e as fraquezas das outras pessoas (grupos) que

nos influenciam?
- Quai a sua maior força e maior fraqueza?
- �alo oou poder Jo influencia em nosso meio, no meio da classe

trnbalhndora, na Igreja e na sociedade?
Neste mom nto podo aorooo ntnr-so informaçãooa �ue nos ajudem a 

o� guo Ó �O? Papal dn PO? oto.)

Eatuadamo ofundamonte noooo grupo. Nossa oobe9n está oheia de 
informações, meia confusa. PreQise.mos pôe a casa em ordem, ter um.a v! 
são co pleta da no sa situação • .faina SÓ assim teremos oondiQÕes d 
confirmar ou redefinir os objetivos e as atitudes de nosso grupo. 

al a força que movimenta nosso grupo de PO? 
- Qual o papel específico de um grupo de PO?
- Qual a contradição que confunde nosso grupo?
- Diante das grandes questões locais e nacionais levantadas que

passos significativos podemos dar?
- a longo prazo?
- a curto prazo?

- Como faremos isto? (levnntnr o calendário de atividndes 1 diatri-
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ir tarefas) 

'º MOMENTO - PIMTICA 
, 

52 passo - pratica

Depois de um ootudo tão profwido estomoo om oondi�Õoo do cnmin.nor 
oom mais ogurança. t hora de voltormos ao noaoo foijão com arroz. 

�--·-

Oba.a EBtllz�bãJDz�ertexzBmta�ii�x szx0 0xzzBXg:riq:10xzàe Recomendamos, 
que periodicamente, por ocasião de planejamento da PO (assembléias 
anuais) se faça este tipo do revisão. O esquema para estas revi
sões é este mesmo. O que variará será o conteúdo, fruto das ex
periências acumulad�A pelo grupo que �az sua revisão e das infor
mações acrescentadas durante o estudo. 
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A LIDCRA�ÇA NA POR ® 

Estames quase no f!n de ncs�o estudo. �altam Qpcn�s Ql�uns escl�re-

cime tos i�po1tantes. Por cxe�plo; c�tud2r e "iro 
da PC o o p· pcl do anini ..... ler. 

, 
. o liJsron�u prc�rio 

Paro iniciar este e_ tudo prcporrc s '1uu :..e cJL.,c11 L..1t 

ara debater cm grupos: 

ue tipo do liderançasº ����8�c��J�c 5agi�, io?

- ·erro elas nc co�port�m frenta

elas? 

.:is p t.! J u o'"' .J q u e s c: r e l .:.i e i e n ,;i r:i e e.; m 

ue impre�sões ternos de cada uma dessas lidcran us?

- A partir do que vimos até agora, qual seria o tipo de lideran�a

ideal no PO? 

É,co panheiros, fal mos tonto em nova sc c icdade, mas ainda não forno. 

capazes de cricr um nove relac�cnarnonto em nosso meio ••• 
Para aprofundar nosso estudo, vejamos alguns tipos rlc lideranças 

que existam em nosno maio: 

Lideran�o do inüdoro: 

:. "' a tipc do lidoron�í.1, con�ciont. ou irioonsd'"'íl' rr,:cnLo, impodc o 

cre�cimcnto dos corp nhciro�. CUGCu j� hur prcstÍJio e do�inur o ;rupo. 

e e n si d e r a J o n... d o g r u p o • i.;; u ui vi 1., e o s r e s p n s u b i 1 i u a d e s • í·J'"' s r e uni õ

fulJ muito e tem doei Õas sozinha. ontrola os p�suos da grupo. 

Lidcronçn e�ternuli�t (� serviço); 

:; lideran 
da � minal;,ão. 
.L. 

L ... lidernnç.a 

, , , 
paternalista, t mbom, rantern o grupo dependente atraves

, -

F.:iz isso troves d ... supPrprúte�ao, do "as::.,istencialismo". 
e quer fazer t�do. O lÍdor parore bonzinho, preocupado 

c om o bem de todos (às veles et� quer ser), mas nc fundo, Ó o lÍuer 

uo c Lntrola, � e e �uo to a decisões, seguindo as regras já esta
tele�::. ·.:.1$. :lL rrant� tLdG ..., n..:. a ão tJe ;;er.ipre. f um po,. or que purcce 

0 crviço . s cutros, mêls n.J rc.::.� ir'.JcJe crio dopondênLia. r��a 
iniciat·va al:1 i-1, niJ.u prLrovc liuc rnn as. Todo munJo deve 

rer n ol-: w r ._, a � o u r,.. -.1 e • 

,, ii' ... s v .:.u�, no.;, l� i':,}rojo, o ·c:irccn,c--s osLl' tipo Jo lidcr;.WC.S,d' PO,!l 
sondo fo:cnuo o molhar pL!r.::t todos, rn::.i�, 11:iu dcixnrnr-s ca 

cu 1.. o.., 

, . 
Liderança dc�ocr t1cQ;

: ú liJor..i11ç,.:i quu v.:.lr riza 
. 

, . 
o:.. 1cle1us e inici.it.ivu,, do urupo. 

, .. lL .. crnnç [ Jc .:.crviço. Trwbülha p, ... ru L,Lle toJo� crr s\;,urn. Cnor__!ena, 

ani�a, -r, move o part;c� t ��;o e a cco�uru�3o. rrocura yue 

�L.eres, p is looos s;c sujeitos de suô hi$t�rL1. C r,owE:r 
±.GeE._X�Jo.ZX 

tudo · sejam 

e do gr 'PO 
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� 
todo, onde as decisccs sãL twmadas cm ccnjunto. Cria clima de liber-
dads, de comunicaç;o e ;�tegraç5o. { o elemento que conduz a cünversa 
na dire Õo do oujotivo. � 

C ssa li der nça é o rode lo q uo \1om, ,.., 1..,;11 J11 su:., nu fu rr1i..1ç:Ío de seus 

apÓ$dmlcs. Estn rrnneirú de Jo:,us LLluc�r seus üpl',.,Lc.los doscu!Jrjmos 

através d.:i llu i3Ç :-- D (JLJUG), de ..... ul G .:it.i. ludeo. i n,"nr11(,:.; tc.r·1ur co·r,o 

exemplo o [v ... ,nJolho do LLiCLu,, CLlp{tulo .J,,13-"S: .q1,1ri1�Õú iu :;u _,uJ nc 
, 

e minho do Em..1us. :!cstú LL ... G gl:rr. ..:l.�C b1i;,,o:., <..1 r1'unDir,, LjU(; JcLlus USi:l-

va xa n formuç�o d s pessoas. Uiz e [vongolho: 
aproximcu-se deles e cnminré!Vü com cl· s". é:uuc.:.r, 

".Jesus orn rws::.iO 
, . furmctr e Justamente 

isto: "caminhar com, e não levé..lr a caminhe prcnto. 11 

Para concluir 

Qual desses tipcs Je lideranças conhecemcs? 
- Qual desses tipos de lideranças mais corre�ponde com a pro�osta

daPO? 

C quo fozor pura 4uo o liuoranço do noaso grupo �ej� dosso tipo?



o G-9'� vo t)é
P PEL DC ANH\ DOR 9!iA: PO

aro iniciar o�td rofl 
N 

no diJcut , u partir uc suas oxpuricncios. 

Para de atar cn grupcs: 

�xex�wexéx �i��xz��x�xa����•xW 
, -

��lx ·e· �cxd�cxr u��xra��iMci 
��� iZEi ap�il ·X�E�XJK0�Z�%XZBLX��ZXZKX2L���LX���iz�f 

, . - G que e n1mar um grupo?
- Qual o papel de animador da um grupo?

Avançando a reflexão: 

O animador do grupo de PO 
Todos podemos aprende-r a ser animadores de grupcs de. PO. Para ser 

- , 
animador nao depende sa das� qualidades pessoais, mas principalmente
do entendimento de co�o funciona um grupo de PO e do que este grupo 
precisa p ro caminhar m< lho . 

, 
P pois do anirnudor do �rupo de PO: 

- Inc: ntiv r, dinuri,�. ,r, tom r in.tcl ,Uvuu

• r cooronto ne su ... vid�, bUGCündc di tuG novu3
- �cr pcrscvcrunta

- ser atuonto dontro o fo ü dn rouniõ s
- �crcditur nc �rupo

- ouvir coM calma seM ser ngrcGsivc
colccnr a scrbi o suu c�puci ade de assu�ir �ais

- tratar bom atcdos o �rupo, ccnhecer as� pessoas, dar atenç;o
úS interessev uelas 

- aj ar o grupo a a + ingir seus objetivos, não dei�ando desviar de
seu objetivo e a�-o

- trazer ir forr:inçÕe.3 p i.ll!!l o grupo

a · u e! a r n, r o v ..:. .... 3 o J L Ll 1 u p o o e o r ri ui r o u i rn o u rn n ( íl V O ) 

- n3o dur

j un t. u

,, nus ujudur o urupo ,1 uuscor saidas 

- r 3fh,; .i t. r o n!veL.i Jo� fT'umhrn:.., 
. ,. . e ur1µ rom i:., :.,ome sr, oxpJn.cnc (l, K o mosmo 

o novos P� r ticip�rn tu D du PO

- ton r dcc.:.Jõcs nm equipe 
- e

, . s problemas do clossc cpcroriu.

Paro �ebé.1ter em grupos: 

do urupo: 
... 

n.:ic 

D r.11trdlr1on lo

íl�lor e de�ater cada um dos pap�is a����cnlados acima. 
- Ccnccrdamos com todos eles? Por qu;?
- �ue cutros p;:ipÓis te�os o ocrcsccnt..1r? ror quê?

n srJu ru 

Jo onti 

uo pc::;�oas do nosso Jrupo, hc.jo, poucri..:i.in cxorcor a funr,,.ão

u j� cxcrc rn o f papul de <.1nim,.Jol" do ncsso Jrupo'? Uuul o sou de:Je
nh? ruc suJcstÕo temos pur...1 ola0? 
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PAPEL DO CCC:-?DE; P.DCíl 8E REt.:::If:'.E5 ' 1L 

iscuta em grupos: 

- O �ue � coorden�r um� reuni3o?
- Qual o p�pcl de coorJ�n�dor de

f, 
-

�Vançandc a re �exao: 

��sr�R0a�i�xdezxe��i0g5x�s�5z�@�ZX��z�2X 

Vimos no 'ltimo capítulo o papel cio onimador dos grur,o� de PO. Rxew 

�isa�E5 ind precis mos dstud r o µapul da coordon���o das rouni5es 

da P • 

r;o confudamos animador �m�x&��x�e�x��x do9rupo de Po com coorden�d 

de reunião da p�. Q animador vê o grupo como um todo. 

pre.ccur;i�4:'1 i ..3i com a � :3o do grupo.�� 1 --vo\
o...,� CoelldQA,\o. o.,)�} .A. A©h � J #� ,..itlt) J � A� .U"l 00-V'Cll.t. 

C coorden_ 'or das reun1oe uO PO �cm coílbpapcl; 

- atuar dontro da rounii : dur runo � reuni5o
- fazer o rouni3o an�ar

- controlar o tempo

- nõo deixar o 9rupo se desviar o assunto
- incontivür a parLici,açno do todos

aj •dar o grupo a docidir o qu vai fazer, no fim da reuniõ.o: ação
- , . , :.u:r grupo trunsformudor a coorden ao nunca G fixa. Ela e um aprend 

z de o tcdos pcuom re0li0 r est papel. Basta ter intereJse e dedica
�Jo wo grupo o tor cloro os seus objGvivos. 

e .... J.i ur J P•�f ei.., 2ti]X ...;u LLOT l '11<...IUOr êlfHU....iLíl ta-

to; t • 
: rc r 

- Te,. s <' 1 J 

- ::c�p. r.: o , ..lpol do � nir:-cdor d1&.t..'5:f�;;a�1.ridex�E: ... cor" e pupc..l do cuor:fo-

n .... Jo Ja ruuni3c uO , rupo Jo rc? ;:)i forençt.1s e scr1Glhc1nÇéJ.s? 
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tl.LGur 5 l[018:1ETES 

u13rcmos, antes do con J.uir fuzc ...... ldun.., leri: .L L11� ·1 j1c1rl.ir do 
n .. ssa exp .... ri�ncia, 4üo pensamos poJcr ;:.jt.;J.::ir nLI ir1 1 i L111L.1 1.,.::Ío o 

cresc��onto J 3cu orupo uo PC. 

- At' agora, iniciumos muitos �rLr :.. Jw PC, 1 curün.Ju �r<.dJJlh..icJc.ros 
. , 

e e,p cando o quo o PO. 

tomo.., e n tro nos ma�mos. 

[Vito is.., a. t ur, ..... _ra.nd, violrr1LL.1 QllC Cúmc.

Procuro rounir trub,üh<1Jo1e3 intcruss.:idLs em 
. ,

discut·r seus casos. A partir de su2.s discu3sÕ .. s, 2.os poucos surgira

seu Jrupo de POo lembre-se da nossa f8rrLlnonta p-T-P. 
- �;og esqueça, a RVC � um� dos segredes da bbm funcicn�rnento da

PO. As reuniões do grupo de PG s;o QUQSO 3ompro ílVC om� cima de fatos
, , . concretos vitiidos pelos participantes de Jrupo. �o entanto e necessari.

fazer periodicamente uma avaliação mais profunda do �x��� funcionamentc 
do grupo. 

- Se conseguirmos, � inport· nto, termos o ncomp�nha�ento de padre,

xeii&i�a s irn-s, ate. �axK quu no� r·�poitem e mo c1l3t:oa tr�Gulhudo 

res e nos o 'uJem a ona�r nossa fé a� purtir de noasn roulidudo de 

traL lh doros.Clii Bir�Bssos Jsistentc nio os i8�'W t8i0
�o. �uem 

flW , • ..., 

condu� PC J o os proprio3 traL�lhudoro� cri� �os. 

- Prccuro.., ntcr li.::Ju.':íão do sou �rupo d ro com J coriuniJodc locol, 

L ioceso, nns rr- ntonha �uo nuL ,n:1miu.co,..a EXix.t3sg triJLal:1"'1:-!ores 

, , . -

- - r�Lc scm?re e local, a Jata e e hcr rio da prox17� reuniao. 
�cs���Jl :a��rc sempre aa� cc�panh�i os ••• 

- �E .• CX�:t'�t-::s··s::;L!_; .X JL.._··a bc, Jcf.i.nir, nLf f'i.riJl dtS reuniaoes O
• - l - ,! � '-' . ....  ...., \..,(..,,. 

..:L.. s t'"'"" ... e

, . . -, r�x .......... _;. :c�r-.i 'C 

\.n iu. 

e 

- , r urt; l.1..it r J ...... __.__, ,nLc:.; concruto� NDll<ílttgs21s ruuiÜLv.3 o nL fin..1 
J 1 ciJ." r &11. Max ft1 •. er. 

1L:' .:ic'1ni.1cs dcs..,os lombrc tuu p,Hé.l um gr r,o de PO? 
im Discutn cada um do�3cs le�lrctes e lov3ntc cutros. 
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INTRODUÇÃO: 

O trabalho é a nossa vida 

O trabalho que a gente faz é que muda as coisas.to nosso braço, 
a nossa cabeça, a nossa energia, a nossa vida que constróem o mundo em 
que vivemos. Sà osoe mundo está hoje cheio de inju�tiçns, so está aosim 
mal dividida, esso mundo ostá errado.ta gente que deve arregaçar as
mangas para consertar, para fazer um mundo do jeito que nós queremos, 
ond qu m mand sej

1
a vont de da maioria.

E s oo�sas �á c
1
omeçaram a mudar. Já existem pessoas (grupos) qu 

participQJD I as Oom

t

dades de B se, pesooas que criaram a Paotoral Ope
rária, poa 

1
oas que st·o nos aindio tos brigando para que elos respon

dam verdo.d iramente és nec ssidades dos trabalhadores • .b:g

A gente vai ganh'.ando eonfiança 1 vai aprendendo, sabe que pode fazer 
mpito mais�·Sabemos hoje que exist m tarefas urgentes que precisam de 
nóss organizar Comi1ssõea de Fábrioa 1 acabar com a pelegada que trai os 
trabalhadores, construir uma Central Única que.possa coordenar as lutas 
das várias categorias e que seja forte na base. XatBCHN

Estamos arregaçando as mangas e dando as mãos aos companheiros que 
, 

1 toparam ntrar nessa brigo. conosco. SentimoQrocac:imx e preciso que 
cw4nuw:x m is tr balhadoro , oompanheiros entrem nesta caminhada, 
unir e somar forQas n luta.a. 

A PO nasoeu da �oo saido.d doo t;rab lh dore cristãos discutirem 
liga9ão entre suo fé o a sua vida na tábrioa 1 no sindicato, na asso

, ciação d moradores, no partiº••• 
Operários o oo.mpone e stão ao ert do 1 o tão dando poanoa impor

tantes pra reeolvorem a ue p oblemos. 
A PO foi pensadap a dar uma mãnzinha nessa caminhada. 
Esto livr o é po.rt d sse trabalho.to resultado de uma experiência

já vivid. Estão aqui lgumas dicas algumas id;iaa para aqueles que 
estão reocupados em começ v· na sua comunidade. Ele não é livri-
nho pronto. Cheios do rec tas. Não pretende ensinar, mas partilhar uma 
camihhad uo pode ajudar q em ao interesoe petam ,astorol Operária 
p eato pia afora. 
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ot livroto tom co�o objetivo 1

licor o 
, 

o- que 
- to t rur o u popel 

licor como torm 1ecomo funciona e como se mantém um grupo 
de PO 

E to1 feito para o 
int s ados aa. cqnn eer 

oi toito, t tj' • p 

ent de pastoral e o peão motivado que estão 
cr ar grupos de PO, 
o grupos de PO já existentes, Busca aj�

m • lhor e a faz rem periodioomento sun RVO.• 11 !conh o 

o 

o trat , mo N inicia um grupo de PO. 
P a d s u relucionam n o  com IGro�a. 
Di o te oe pap'i d PO • n! 1 do movimentos populares, 41nd1cnl 

• da pol!tioo partidária,

J>l 

o pirit lidad xiotente na o.

torm ç·o PO. 
t rr t qur p 

est terra:n nt par 
t o que é lid rança n 

Qlo doe seus membro. 
revi ar mrupo de PO• 

al do pel do animador de grupos 
do ooord no.dor do reuni da 

.. :n:irmrx11mi::b:Sll:JIJ� p asoas intoros- 1 

as ou om grupos o 

""' .. � ... ,���, o o p{tulo "iniciando um grupo de PO") 
obalhodores interoooodoo om discutir 

te. Combinando dota, looal e horóri 

x mplo, P• (ver como ol agiu o tonter 
um po d PO naao o oobrovi v m cima

r ormc.do. E 1 to d mor um pouco. s6 quan-
do , P� ir paro os e pitulos seguintes. 

pular o oup!tulo •iniciando um grupo do PO" que já 
to mtbl:bDCDlltll v' stud. o oado copitulo doena formar

- Roeu re, m oada oop{tulo, o oonheoioonto o experiêneia do e
soal coo as perguntas para"trabalho em grupos", que ostõo no ini
cio d ood oapi ul

- Acrescento novos infomaçõea para o grupo (pao.e aa inrormnções
quo você adquiriu no ootudo que nd foz aobro o toxto "nvanQon-

,.. do n f'loxõo" ).
- pÓa oato dioouoooo inicial o o levontnmonto deeaas novas informa-



ções• volta-se pru. o trabalho de grupos com as perguntas que 
estão no final de cada capítulo. 

Peça para o pessoal retomar o estudo em caoa. Se houver, distribuir 
tarefas. 

n ja' .,,. d �ºªgrupos __ iorma_oa;

�oa grupos já formados e que desejam fazer sua RVO pulo o capítulo 
l nos eatudoa em grupo (rocomend -o a loitur individual d asa ca
pitulo opois em oas ). 

R úna o p saoal e faQa o estudo de cada capítulo como foi eugorido 
·, ,. cima (pule "inioil'.ln o um �rupo de PO") 

Com o tompo, eate livreto pass á a ser nosso livro de cabeQeira. 
Ele & um li� aberto. t wmxltwx apenas um roteiro nos ajudando a 
criar e a l'Elviear poriodicnmente nossos grupos de PO. Poderemos usar 
este livreto novamente no futuro, periodicamente, sem medocã� tornar-a 
repetitivo. Uinal, os avanços de nossas experiências e os novos co
nhecimentos adquiridos pelo grupo e as novas informações a serem pas
»xe•wu passadas rmrw1isi@a nunca deixarão as nossas RVO serem re
petitivas.
Observação prática:

JUlX UBXPZBZ 

Cone guiremoa estudar oartos oa !tu.los em apenas uma rem1ião. Outros 
xigirão mais ZllllJd.iml tempo. Vá com cal1111 para não f�zer W11eW!l¼do. 

A experiência vai nos mostrar oomo oo portar nostas horas. 



PAS""TO�ft-L 

l. COMO COMEÇA UM GRUPO DE PASTORAL OP�RARIA?

Muitos agentes de pastcral e trabalhadores cristãos, angustiados com

a situação do povo trabalhador, nos perguntam: 

- Como começar um grupo de Pastoral Operária?

Ami�os (as) para iniciar um grupo de Pastoral Operária não existe re

ceita pronta. A forma de se i11iciar a Pastoral Operária depende muito de 

d l E • t 
1 

• l 
• A • 

l d,/, d ca a ugar. x1s em, sim, a gumas exper1enc1as acumu a fas que po em nos 

ajudar a descobrir caminhos para iniciar um grupo de Pastoral Operária.

Vejamos dois exemplos:

Primeiro exemplo: ( 
J ,.., •U·- ·rf-1.()'

Timbaúba é um bairro de periferia. Começa depois do Riacho Fundo e 

termina no outro riacho que ninguém sabe o nome. O loteamento é clandes

tino. O ônibus fica longe, no outro ba!irro, depois do matagal. Falta 

água, luz, asfalto, saneamento básico. Cada dia que passa mais gente vai 

chegando e ocupando Timbaúba. Favelas vão crescendo ao longo das margens 

dos riachos. O povo é muito pobre. Quem consegue comprar um lote, faz sua 

casinha no fim de semana. A maiorira das casas são inacabadas e �em em-

bolso. 
-

São moradores de Timbaúba o asal Severino e DorotéJ.a. Eles têm alguma 

�. experiêr cja em r unir o pessoal. Antes do casamento moravam num bairro 

'!/�, 

no outro lado da cidade. Participaram do grupo jov m da comunidade de lá. 

S b a coordenação deles, a comunidade e a associaçõa de moradores do 

bairro conquistaram ônibus, posto de saúde, creche. 

Também moram nesse bairro Raimundo e Josefa. Eles viveram do interior, 

de família de posseiros. O pai de Raimundo chegou a lutar em tirotei/o ..... 

contra jagunços. O próprio Raimundo começara a participar do sindicato 

rural, mas resolveu vir para a cidade grande para "tentar a sorte". 

Hoje, Raimundo éservente de pedreiro e Josefa costureira. Raimundo ficou 

desempregado e está trabalhando de cobrador na linha de ônibus de Tim

baúba ao centro. 

Entre outros moradores do bairro ainda temos: 

Dorotéia, caixa do supermercado local. 

11 Seo 11 Tino o, b rbeiro hé muilo l mpo. -m sua ua barbearia o pessoal 



se reúne 

Cícero 

Manuel 

tir os}i.contecimentos do bairro e da cidade. 

ão biscateiros. 

erro velho. E um antigo participante das lutas. 

2 

Dona C�iquinha faz doces. Ela vem de um passado de muitas lutas e 

sofrimentos. 

Maria Cícera tr
1

balhava com sua família em uma usina de açúcar. Quando

perdeu o marido, com três filhos para criar veio pré cidade. Agora tra

balha por jdia em c sa-de-família. 

11 Seo" ateus é utra pessoa que não podemos esquecer. Ninguém sabe 

como ele vive. Não sabe ler nem escrever, mas é ele quem encaminha ofíci 

e convida as autoridades para as reuniões no bairro. Os papeis para a el, 

lização dos terrenos estão todos com ele. Não demora s�rão as escrituras. 

A luta \do momento é a�ra conseguir asfalto em Timbaúba, pelo menos 

na rua principal. jo· problema está no pagamento do asfalto. O pessoal do 
1 

grupo acha que o bairro todo deve ajudar no pagamento, não só quem mora 

na rua principal. 

Severino convocou uma reunião para discutires ta questão. A reunião, 

comunidade, promete esquentar porque esté difícil o pessoal entender 

que todos devem pagar uma mensalidade pelo asfalto. 

Pri...eira reunião: 

Sábado. 

14 horas. 

Tempo chuvoso. 

Poucas pessoas apareceram para debater a questão do asfalto. 

Para encaminhar a questão, o pessoal dicidiu fazer uma pesquisa pelo 

bairro. Dorotéia ficou encarregada da pesquisa. As perguntas seriam: 

- Todos os moradores de Timbaúba devem pagar o asfalto da rua pr�ncipc

- [Juan to sun I amí 1 i p d pm r por môs?

Até sse mom"nto, dona Chiqulnl) nl'lo linl)a f 1, cio nucJn. QuieLa no se 1 

cantinho. Parecia preocupada com alguma outra coisa. Foi quando ela pe

diu a palavra e disse: 

- Amigos, agente fica dando um duro danado para reunir Timbaúba uma�

coisa de interesse de todos. E o que vemos? Numa reuniioe®oo®zezsax0® 

importante como esta do asfalto apareceram quatro gatos pingados. Enquan1 

isso, Maria Cícera, A�� falta às nossas reuniões, pela segunda vez não 



apareceu e ninguém se interesso� cm .:ob(:r o I orqu{\. 

o grupo ficou olhando para dona Chiquinha. Aquela mulher baixinha

fala pouco, mas quando fala toca em queslões sérin .. Donn Cldciui11hc1 conli -

nuou: 

_ Mais importante do que discutir quem paga o asfalto da rua principal, 

é discutir o problema de Maria Cícera. 

Os participantes do grupo se entreolharam perguntando o que estaria acc 

tecendo com Maria Cícera. 

Raimundo, apressado como sempre, disse: 

- Desembucha, mulher!

Continuou dona Chiquinha:

- Faz dois meses que dona Maria Cícera trabalha na casa de uma famí-

lia lá no centro. No primeiro mês donn cio Ct a d I ss riu e nõo davél para 

pagar o serviço. Agora recebeu bem abaixo do combinado. E o que é pior: 

a dona da casa disse que não vai ppagar mais nada. 

- Não entendo o que e esse problema tem a ver com as faltas de Maria

Cícera em nossas reuniões. Afirmou Dorotéia. 

Disse dona Chiquinha: 

- E, Dorotéia. Pimenta no olho de outra é refresco. Dificilmente sen

timos a gravidade dos problemas dos outros. Nesse momento, enquanto esta

mos r unidos., Maria Cícera está lrabalhando em oulra casa para ela e 

seus três filhos poderem sobreviver. 

O papo esquen ou. Todo mundo falou ao mesmo tempo. Severino, coordenadc 

da reuni�o, teve de intervir dizendo: 
.1 

- C lma pessoal. Desse jeito não vamos a lugar nenhum. Vamos falr um

de cada vez. Quem quiser s manifestar levante a mão e por ordem vai 

falar. 

Raimundo, o primeiro a levantar os braços estava inquieto. Severino 

passou a palavra para ele. 

Disse Raimundo: 

- Espera aí. O que essa dona pensa que somos. Chega do grande escra-

Vi r D nl . Onde é que fict essn e sn? Eu vou jó prá ló. Quero ver se 

la vai ou não vni pagar a Maria Cícern ... 

Como conter o Raimundo? 



A reunião se estendeu por uns 15 minutos. 

"Deixa disso" 

"Calma" 

"Que calma!?" 

4 

D e p o i s d e m u i t a d i s c u s s ã o , o p e s s o 3 1 él e il o u q u e o 1 � ;1 i 111 l 111< 1 n 11 ;1 u cl e v r, r- i a j r 

sozjnl10. De jdiu-.r que t ll', 1 i1rnrt1 t' M.iri.1 t'f1·1·1·;1 i, ir,1111 .11111!11·, :ili'- \,',. 

' ' Mar i a e ..: i e e r a t l f o n , r i a n I r �- mo n. n n ti u um 11 t 1 1'1'1 r l t 1 • 

· ...

/f 

Nesse momento, alguém entrou sal adenlro cji!cndo: 

- um d os filhos d e Maria e r cera e s tá p c1 sondo ma l r' p r e e l s n n d o ser

levado ao pronto-socorro. Mas ela está no trabalho. 

Tonico co�chichou ao Severino: 

- Deve ser fome!

O grupo discutiu a questão e decidiu que algumas pessoas iriam ver o 

doente. 

I' 

No caminho para casa, Severino comentou: 

- Este caso de Maria Cícera me deixou encucado. L Lamas fprecisando

n lar d is eu t. i r esse rir o b 1 em n d o L r n b l lrn ri l' r. n ri n 111n .

Doroléia preparou a pesquis Oep is reuniu o pes nnl que iria pes-

quisar. Na reun1i.)o, o pessoal se prepélrou µora ir Llc romília em família 

explicando o assunto. 

Ficou acertado. Depois de 15 dias todos se reuniriram para ver como 

estava indo o trabalho. 

Segunda reunião: 

O tra alho deu resultado. No dia da reunião apareceu muita gente. 

Conversa vai, conversa vem. 

V:1lt' :-i p1'ní1 ter ,l'.,fnllo ,rn rt1,1 prinripí1l! 

- M:1s, t' 1i i nlw iro p,1 ríl i �,:,n: 

L) di11lwlr11 t'"l,1v.1 L'UI'LL1.

N 111 lodo· cüllL'tHdí.Wí.1111 com n pruposlél lie Louos pDqürern.

Dorotéia disse: 

- Sei não. Eu não vejo outra saída. Só teremos asfalto se todos con

tribuírem, pois ganhamos pouco e o asfalto é caríssmo. 

Então Severino pediu a palavra e disse: 



\/ 

® 
- Eu acho importante discutir esse problema do dinheiro curto. Afinal,

aqui todos trabalham, passam o dia no emprego. E o que se vê? O dinheiro 

que ganham não dá prá nada. 

O papo ficou bom. 

Outras pessoas se manifestaram sobre o assunto. 

o i a n t e d a s que s t õ e s l e v a n t a d a s , a c o o r c1 e n a ç ri o r e s n 1 v f' u e n e , m i n h él r riu e e;

propostas: 

l Sobre o asfalto: pass r de e so m cu· e l.lclxnr t111111 flcho de com-

promisso para ver quantas famílias estarinm disposl8s n nnr uma quantia 

por mês; 

2ª reunir pessoas que estariam dispostas a disculir o problema do 

emprego e do salário baixo. 

Severino disse: 

- Anos atrás, antes de me casar com a Dorotéia, participei de uma

coisa parecida. 

u 

Companheiros, como vocês vêem, em ·1imbaúba está na�cendo um grupo de 

Pas oral Operária. Algumas pessoas se reúnem na comunidade para tratar nos 

p r o t d 'm d - d o b i r r o . E n l r e l 8 s o l u um u s v u u se d e s Ln e �HHJ o u se preocupando 

com questões próprias do trabalhador .. 

Para 1�fletir em rupo: 

Este exe�plo de Timbaúba levanta alguma pista de como iniciar um grupo 

de Pastoral Operária? Que pistas? 

r/ Prá você o que está faltando para este grupo ter a marca de UM grupo 

de Pastoral Operária? 

' '• o. }o '--'\ ' 
" r 

S _çiun!1_ t� rm_p 1 n :___

J o� o , p ti r P i r o , 1 t' m 11 O anos d e i t fa d e . [ 1 e l r aba ] h ri num n e o n s t r u lo r a 

su:,lt'nt., ,� mullwr t' t'lnt·n l'lllH1'., 111t'1HHt",. Vln sol'rld,1, mn', vlvlcln com 

r m muitd 9nrrn. 

,L' um ltmpn qut' . l rn)n t'> '.,lndl�1t'11ll1ntit1. l 1 11e1n t'm 111;1 cJ '.,l11cllcnto e urnn 

ve1 ou oulr, apc1rece por lá. 

Jo ã o é muito bom de prosa. Nos intervalos do trabalho ou no caminho 

para casa ele sempre puxa um assunto interessante. Conversa sobre o ser-

viço, as questõe� da categoria, a rel_1_·g:;:_i_ã_o_._._. ________________ _



t' 

o pessoal do serviço geral gosta muito de conversar com ele. Querem

saber como ele passou de servente a pedreiro e depois para azulegista. 

6 

Alguns companheiros se assustam com a palavra firme oe Jono criticando 

o sindicato que quase não aparece na obrn.

Ou t r o s n ão e n t e n d em p o r q u o J o no 1 u l é 1 r' n m l :rn l :1 q ; 1 r r ; 1 . . .

Jo�o é crist�o não 

o que faz no fim de semana.

o n d e i � �, u LI P r 1 i r HJ u (, rn . 1) t, v t , 1 L' rn q u , 1 r H J u <; 1 e e u r 1 L ,

Alguns acham graça, outr � não entendem por que o João mistura trabalho

política e religião. Ficam petna11do: 

"- o João põe tudo no mesmo saco ... 11 

Ultimamente o João anda animadíssimo. E todo mundo na obra sabe o porq, � 
!;_ N>-o,-.s.>..>--�� 

1/ Depois de algumas reflexões bíblicas e bate-papos com o João, algumas 

pessoas da sua comunidade despertaram para a questão social. E conhecendo 

bem o João pediram para ele ajudar a discutir os problemas do trabalho 

de cada um. 

João que nr.to é n0da bobo, nífo perdeu Lornpo. l·cn. nndo COr\S i ao mesmo: 

11 C 1uor,1 ou nun 'n '. • l oao combinou t.0111 u l.unno e cJJ u, 11 llorn e o loc0l de 

um reuni· o. lla será no sel�o d- comunlcit1de, na próxlmn qulnto-feira, 

às 19 horas. 

Primeira reunião: 

A reunião, marcada para às 19 horas, só começou às 19,40 horas. Ana, 

empregada doméstica, atrasou e o grupo decidiu esperar por ela. Além 

• d i s o f o i um c o r r e - c o r r e c o n se g u i r a e h a v e/d o s a l ã o . O d i r i g e n t e d a e o -

mu idade inha ido fazer compras e levara a chave con igo.

r) a r a e s a p r i m P i r a r e u n L o , J o , o nem p r 11 sou em J e! v n n L n r um n p a u L n . 

11 ) illlj1LHl,ll1lt' l� l) qruptl SL' lll'i1l1r. l) l'L)SLO vll'tÍ !l('jl(ll!,. 11 

Como alunos à espera da sabedoria do professor, cada um buscou sua ca

deira voltados para o João. Como se fosse uma sala de aula. João até se 

sentiu mau. Olhou para o grupo e pensou: 

"- Cinco pessoas ... E. E um grupo pequeno. Mas é com esse que vamos 

começar." 

E saudou os companheiros: 

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



- Companheiros, boa noite.'

Esperou todos responderem e se aquielarem. 

Continuou: 

7 

- A m i g os , n ã o s e i s e v o e ê s p e r e e b e r n m . . . F li e� s l n li m (' i n ( · il ; 1 l (' ,HI o . e-; n -

bem o por quê? 

O grupo se entreolhou sem entender nada. Disse o João: 

- Quando entramos nessa sala vocês me trataram como um professor e

vocês como alunos. Vejam bem o posicionamento de vocês agora. Estão todos 

sentados como se fossem assistir a uma aula. 

Marta, costureira, bateu a mão na própria cabeça se repreendendo en-

quanto pensava nas reuniões de círculo bíblico. E disse: 

- E mesmo. Vamos fazer um roda.

Todos entenderam a queslão e se dispuseram em círculo. João continuou: 

- Amigos, em nos o meio ninguém é mais que o outro. /\(llli todos somos

aprendizes. Cada um ensina e aprende com o outro. Todos somos alunos, to-

dos somos professores. 

Pigarreou e retomou a palavra: 

- Quero apresentar para vocês como pensei esta reunião. O esquema é o

7 se_Lguinte: em primeiro lugar cada um de nós se apresentaria. Diria seu 

nome, estado civil, onde mora, número de filhos e a profissão. Em segundo 

lugar leríamos o evangelho de domingo passado, cada um diria em que ele 

ocou a sua vida. E por último verímaos o problema que cada um de nós 

, enfrenta no trabalho. 

\ ,,

Jo�o repetiu a propost para a reunião. Todos estavam de acordo com 

l' l íl . ri i , n t disso .loão ílbriu o nrrcscnt.nr�i'lo:

-Meu nome ê Joílo. Sou caéado. lenho 5 filhos, dois meninos e três

meninas. Todos menores de idade. Moro na rua da ronle, perto do b/ar do 

Amaral. Sou pedreiro, azulegista. 

Continuando o círculo à direita, disse Marta: 

- Me chame Marta Soares. Sou viúva. Tenho 2 filhos menores. Tenho

45 anos. Moro na Agua Limpa, número 10. Sou costureira a uns três anos 

na Confec ão União. 

Disse o Joaquim: 

_ Meu nome é JoaQUIM DA Silva. Solteiro. Moro sozinnho na rua 

Riacho Verde, sem número. 1 rabalho na Pre fie Lura. 



- Agora é a minha vez. - Disse a Ana - Em primeiro lugar quero pedir

desculpas por ter chegado atrazadd para a reunião. Estava preparando a 

janta enquanto esperava o meu marido cheg r do trnhnlho p,Hél ficar com as 

crianças. Meu nom é /\na M, rin. Cílsncln. lJrni1 l'i lili11li;1 r' 11111 l'i ll1i111\o. 

Tenho 33 anos. Sou dinrisl. lrabnllrn crn c,isa de f'<1111íJj,1. 

José disse: 

- Meu nome é Jose dos Santos. Casado. Quatro filhos. Moro perto da

dona Marta, na rua Agua Limpa, que de limpa só tem nome. Tenho 41 anos. 

J Sou metalGrgico. 

Depois de mais alguns esclarecimentos João encaminhou a reunião para 

o segundo ponto. Pegou o folheto da missa e perguntou:

- Quem gostaria de ler em voz alta o Evangelho para nós?

De imediato o José se prontificou:

- Eu leio.

E colheu o folheto das mãos do João. Em voz al a proclamou:

" Vinde a mim todos vós que estais cansados e eu vos aliviarei. Meu 

fardo é leve e meu peso é suave." 

,. Depois da leitura, durante uns 15 minutos, todo mundo falou. 

J 

O evangelho tocara fundo em todos. Afinal todos estavam cansados com 

o fardo do dia-a-dia, com os problemas no trabalho ...

A certa atttura da reflexão, preocupado com o horário e o andamento

da reu ião, João disse: 

- O papo está muito bom, mas creio que está na hora de entrarmos no

perguntou: 

- Você o n e o nJ a m e o m i �l n /

lodos est vam de acordo. Diante disso, para levanlar os problemas de

cada u� no trabalho, João propôs que todos respondessem à pergunta: 

al é o problema mais grave que você enfren a no seu serviço? 

O grupo ficou um tempo em silêncio, pensando. João retomou: 

- E daí, gente, qual é o problema mais agrave que cada um de nós en

fentamos lá no serviço? 

OJoaquim disse: 
1 - No meu serviço, orroblema mais grave é a falta de garra do funciona-

lismo. 
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Marta pedindo a pal�avra: 
'--"--' @ 

- O problema mais sério lá na Confecções União é a falta de coleguis

mo. Duas colegas de trabalho, costureiras como eu, são puxa-saco da firma. 

E 1 a s v i v em II e n1r e g a n d o II a s c o 1 e g a s . Q u a 1 q u e r c o i s a q u e a o c n t e c e ou s e f a 1 a , 

logo elas vão e falam para o patrão. 

José tomou a palavra e disse: 

-Lá na metalúrgica acontece um problema muito sério: algumas pessoas são

registradas como auxiliar de torneiro medinico, mos t'·,I fío razendo o traba

lho de torneiro mecânico, que teria um salário bem maior. E o que pior: 

continuam recebendo o salário de um auxiliar. 

Disse Ana: 

- Eu sou diarista-.Trabalt 0 em casa de família.Meu maior problema é não

conseguir um emprego fixo. Já cansei de prccurar emprego com carteira 

., a s s i n a d a . 

.. : 

Por fim, falou o João: 

- Nosso problema lá na construtor9 são as horas-extras. A firma está

ohrigando o pessoal a fazer duas a três horas por dia de horas-extras. 

lodo mundo está descontente, mas n�o sabe o que fazer, pols o patrão 

já R�is��xxx ameaçou: 

"- Quem não quiser trabalhar que avise, pois tem muito trabalhador 

querendo um vaguinha." 

- E agora, ouvimos 9s problemas de todos, o que vamos fazer? Como

vamos encvaminhar � a reunião? 

Foi a pergunta geral. Os problemas levantados eram muito importantes. 

Era preciso analisar todos eles. A vontade do grupo era de pegar tudo 

d
7
uma lvez. Mas, o João, macaco velho,disse: 

- Amigos, vamos caminhar com as pernas que temos. Os problemas levanta-

do_ ão mtJito imrinrttrntes. Mc1s, v�mos srr sinceros, n?\o rlé'l rnn cnÇJolir 

Ludo de llílln VL'l . Vt1t'L\s não t', 1 11cn 1·tll1m? 

r L) i t I n h :1 t l' - p c1 p n d n n ,Hi t 1 • • •

-1o�o in_isliu: 

- r'r cL8mos s,1\wr tnü1, lh,n.N;1o ,HiionLa r�1 r ,1', coisns por raLcr.

Não adianta tratar de todos c1ssuntos sf,tem ir a fundo. Precisamos escolher 
'-

um dos problemas levantaGos e analisar profundamente. Os outros trataremo� 

nas pr�oximas reuniões. 



.. 

@ 
E completou: 

,1,..,. 

- Sem querer ser chato, insisto: Qual problema levantado í iremos

analisar nesta reunião? 

O pessoal parou por um isntante, pensando. IMpAsse. No fundo cada 

um acha a que o seu problema deveria ser r1nnlisnrin lnqn. 

José disse: 

10 

- Sem despresar os oulros problema l ('vnnl nrln,, t'll ncho que d vr famas 

ajudar a Marta a enfrentar o problema dos dedo-duro 16 na Confenções 

União. 

Todos concordaram. 

João passou a palavra à Marta, para ela falar um pouco mais do seu 

problema. 

Durante ci.,co .. ,inutos Marta falou sobre as duas colegas, deu um 

h_stórico da sicuação e o clima que existe hoje na firma. Há muita re

volta por parte das outras colegas. Algumas já pensam em parte para a 

ignorância. O pessoal está com um medo d<1nacio. Não on';CQt1e se reunir 

nem mesmo para pedir melhoria de alário em época d multa produção. 

O grupo queriri mais escl recimentas e l .. rormo\;f'Sc ., . 1 1or j sso foi ra

zendo perguntas à Marta, até sentir-se satisfeito e bem inrormado. 

João retomou a palavra dizendo: 

- Acabamos de sentir o drama vivido pela Marta lá na Consfecçao. E agar

acabou a reunião?.Vamos vo:,ar para casa pesnado que o proble··a de Marta l 
está resJlvido? Se pensamos assim e�tamos muito enganados, pois a Marta 

ainda não encontrou nenhuma saída . 

A Marta concordant� disse: 

Bem, se reunião de Pastoral Operária for só isso não tem sentido. 

Eu c1cho we slá faltando al9uma coisa. íu nE'ío sej rli1cr o riuê, mas está 

f 1 t, nth1 , l �1u111."1 L t1 i �-�1. 

Continuou o Jo['rn: 

- Comp nheiros, Lenção, estamos num momento muito importante de 

no-·�:i rLurli o. r llori.1 Lie ajulirir Q M,ula ,1 [1l'11s,H 11L11nn snfclo para seu 

problema. E hora d levantar sugeslões para ela enfrenlar o problema. 

E ia pessoal começou a dar sugestões de como Marta poderia agir. 

A gumas sugestões fundamentadas na experiência, outras mostrando revol

ta. 



> Caminho, a Verdade e a Vida,
,a perdida 
ii mandou salvar (bis) 
mandou que ele aqui viesse um dia 
, dar alegria 
no seu amor (bis) 

,L DA TERRA 
)is o sal da terra, vós sois 
mundo!/ 
1 mais quer o sal quando ele perde o 
or./ Ninguém acende a luz, para es
logo após. 

1 luz sou eu! Eu sou do Povo do 
O sal e a luz sou eu! Eu sou do 

, Senhor 
)is o sal da terra, 
a luz do mundo. 

> que esta vida, tenha
1is sabor./
> que meu povo, tenha
1is amor.
ois o sal da terra, vós sois 
mundo. 
> prato insípido/no mundo sem sabor./ 
a escuridão/cegando o mundo sem

EVANGELHO É A BOA NOVA 
1gelllo é a boa nova/nova vida do 
1uem pratica a injustiça/não tem Deus 
;ao./E nós cantamos: aleluia, meu 
leluia, Aleluia. Cristo é libertação. 

DE MIM SE EU NÃO DISSER 
1im se eu não disser/ a verdade que 
/ Ai de mim se eu me calar/ quando 
e mandar falar. 
s homens anunciaram a palavra 
'ação/transformando suas vidas na 
a pregação. 
1mbém vou anunciando a mensagem 
JS me diz,/meu viver vai se tornando a 
1 mais feliz. 

AISTO MESTRE E SENHOR 
llestre e Senhor, a vós nosso 
dignai-vos falar. 
� em mim sou a verdade:/ 
e a verdade vos libertará. 
ião tendes muitos mestres:/ Um só 
s9 mestre, todos sois irmãos. 

265. EU VIM PARA ESCUTAR 
1. Eu vim para escutar
Tua palavra, Tua palavra,
Tua palavra de amor. 
2. Eu gosto de escutar
3. Eu quero entender melhor
4. O mundo ainda vai viver 

266. SALVE O CRISTO 
Salve, ó Cristo, imagem do Pai,/ Tu nos 
fala palavras de vidaJ Comunicas a plena 
Verdade, que por nós há de ser 
transmitldai 

267. VAI FALAR NO EVANGELHO
1. Vai falar no Evangelho,
Jesus Cristo, aleluia./ Sua palavra é alimento
que dá vida, aleluia
Glória a TI, Senhor, toda graça e louvor (bis)
2. A mensagem da alegria/
ouviremos, aleluia./ De Deus as maravilhas
cantaremos, aleluia.

268. CHEGOU A HORA DA ALEGRIA
Chegou a hora da alegria/;Vamos ouvir 
esta palavra que nos gula:/ 
1. Tua palavra vem chegando bem veloz/
Por todo canto hoje se escuta a tua voz.
Aleluia, Aleluia (bis)
2. Nada se cria sem a força e o calor/ Que sai
da boca de Deus, nosso criador. Aleluia, Ale
luia (bis)
3. A tua lei ó meu Senhor, é perfeição/ 
Conforta a alma e nos educa pra união.
Aleluia, Aleluia (bis) 
4. O mandamento de meu Deus é retidão/ 
É luz nos olhos e prazer no coração. 
Aleluia, Aleluia (bis)
5. Esta é a Palavra da certeza e da justiça/
Que nos liberta da opressão e da cobiça.
Aleluia, Aleluia (bis)
6. É mais que ouro e mais que sol, a tua lei/
Dos teus caminhos, meu Deus, não desviarei. 
Aleluia, Aleluia (bis) 
7. Bendita seja esta palavra do Senhor/
Mel saboroso e alimento para o amor.
Aleluia, Aleluia (bis) 
8. O céu proclama a tua glória, ó meu Senhor/ 
A terra inteira canta um hino de louvor.
Aleluia, Aleluia (bis)

269. PALAVRA NÃO FOI FEITA
Palavra não foi feita para dividir ninguém/
Palavra é a ponte onde o amor vai e vem

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

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

271. PORQUE ÉS SENHOR 
t. Porque és Senhor/ O Caminho/que 
devemos nós seguir.
Nós te damos hoje e sempre/
toda a glória e louvor.
2. Porque és Senhor/ a verdade! que devemos
aceitar 
3. Porque és Senhor,/ Plena vida/ 
que devemos nós viver.

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

273. A PALAVRA DE DEUS OUVIDA 
A Palavra de Deus ouvida,/ é a verdade que 
nos liberta,/ que nos chama a nova vida,/ 
nos educa e nos converte 

274. TODA BÍBLIA É COMUNICAÇÃO 
Toda Bíblia é comunicação de um Deus 
amor, de um Deus Irmão. É feliz quem crê
na revelação, quem tem Deus no coração.

n 



FFD!·l �;Itl[1. METALURGICOS CAMP. E ·REG PHONE HO. 0055 0192 323058 

LUTA PELA VTDA E A CONSTRlTÇAo DA CIDALiANIA 

·Em tem�o� em quo o liberalismo aprcoento o frac��Bo doe regimes buro:rat,�cos do chamado "eocialismo real" corno o fim da história,da �apacidadP, humana de t1�anofor1nar est,.::J 1;1ietema de e:x.ploraça0 8 cluminaç�'? burgnescte: e dt- fim da.s utopiae e ldeologi-"ts, a dem�crac1a liberal �assa a ser o paradigma de limite �a cidadaniaPtn·a ae e l�sses dominr111 Les e Péi.t·a os quo bebem da i deuli:igia queetstas df:Rt1la.m. 

A democracia lih�ral AHRRgura que torloe ªªv lguals p�r· 1� 
L ..1 ...: 

- -·. tltli., _. a lei , ;1.:r, �,0,.1,:,e Bao cd d,::ldã.os 1.:um ,:t 1. l'ei L r_) ao tr·abll.l1tu � 6, Bél.úde à �ad:�o!o, enfim, à viJa. Todos tem isuaio o�urtuni<lades.de acesao::-priAdade, direito equiparado ao direitu b vida na atual 
'- - , ; t�iç!1;\o br·6.e;ilc:h·t1 ( eeta ti.i, que estáo ag,.>r.·a g_uel'."l::lndo
� _ :.e,r; . 

·s-� é o Braejl dB den�oracia liberal, o Braôil lusal, bem
l: �· _ nte d-''l':;iuele B:t',:loil re.al -;iuo nóe,. ootnu Lr·c.i.lih l.hadores, 

· i Vt:! t,c� i Amni=; em nosB.ç• ,:�ia e. dia..

:· Br·a.3il rer11 F'>: Rq11ele em 1)1.1e milhoc.:i de brae.ilei1·c,c.; r-:,� eenterr: 
�elizes Por poderem fazer parbe do seleto grupo doo que a&u 
exploradoA pelo sistema capitalieta excludente que oe conôolidou 
nãn �6 por aqui como por toda a Améri0a L�tina. Quanto6 
dP.8f-;rnpreg;a.dos .;, sub-empregados, tr�balh.�1dorc:c1 d,:i ch.:1.mada economio 
inf orma.l, n71o 8onham coni e., d.:i.rei to de,. un-, di1=1., eerem expl,:,re.ck,s 
na fábrinA, no comércio, nos bancos, no campo, enfim, terem um

empr-ego f i.x,:.:,, com regiolr·q �111 <.:tirte ira? 

O Br>;;..sil real é, aquele oru <:l,Ut.: pude delr-ee por ôa.ti�fei t,:i ,:i 

cidadao que oonôeguc rucuL�r- u �al�rio-minimo de 55 dõlarea (em 
· r� iroe efetivamente rculu), <l�tlo que ma.i8 de 9,5 mjlhõ�� tle
.itui . .'...:.i.9.e, vivctn ncate:; país abenç:c:iado pc,r D�ue; e bolllt.u p,_,r· 
i1!:'l.t1..u:eza c,:,m mcno::_.i Jt= 111�.L<.) Balário-mi11irri,�1. 

() �::·asil 1:.'8a. l é aquele em que o. dc,oí gu,:ddnde ecow::,mlL:l.::l. at;11;;1ume 
limites intoler6vcio, a ponto do �rópr·lu Gove�nu reôponB6vel pela 
oontinuldad0 e aprofundam�11Lu dus eixoe centrais do prog�ama 
neu l ii:ieral r:t(ã! C'.ol lor· B.t:!t:lumlr· hl.r,.1uçr i to.rnent& & C;al':lf'&t·,hc1. cc,nt'C'& 5. 

fome. e !:l miBér ia. O Gove:r-n,::, real deBti:, Br,3.sil igualuJ1:H1L� L'(=i:::d 
d.eíE::n,:le �- A..C':lo <11.::1. uld1.:t<.lt1n l."1. para a.pagai:.· o il·1cê�1i:U.,�, qui<:- t;ua 
polltlca econômica gera, ao r1�gctr o reoj�ste mensal de ealá�ioe 
nun16. 5oc ieda.d� crn que tuclOt:! u� UtHnct l ::::s 1-'f'�(

J
:<.J tl e s t.!Ju iw.l�xi:::u.lus, e<)

�r:,rovD.r o IP�F d�ü�and0 de lad,:) a t�xc,ç�1_, ,J1Je <,iLie enr-ique:c1:,1r1 �s 
cu::ita8 ela inflãção t::: da fom� <.le 111ilhõt:t:1, tw BUC&tear a s�úde 
dizendo ea.nea1' a Prcvidênc:ll::l., c1c, liberar milhõea d.e dóla.1'�8 pol'i:::1. 

os grande8 l� L, .i. f undi6.r ioo da cana do Nordeate e pr· i va l. ize1- çom 
mocdo.s podres 001no o� governoe g_uç;; .:to pa.tr·oclnur·wu u pti.Li·lmônio 
nar.-ional. 

Mas o Drasil logQl garanto ao Braeil real o direito de mudança 
pe] o voto. Claro, n�o foi tão fé.e i. l 8.88Ílll: este dir·e l Lo Lí::::Ve ,�ue

ser, conquistado por· luta� Jt;:mvc.:;r6.tica.o como o. da õ:1nistia, pela 
±:im d,,:1. Loi de Segur·an,.:1:1. l.J1::1.uiuw::t.l, pel8.s diretas-jà, pelo comba.te 
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�o govet'no u..i.úu.i.t..:u de Ts.rn.:;rs<lu/Sarney, p€'1la part j,ç i.paç-i.
0 

popular 

na Conesti tuinle, pela campanh,;1. preeidcnci,9.l de 1909 •.• l\h, o 
Brasil real poderia ter derrotado o candidato do Braeil legal em 
1989, mae as forçac da dcmoor�cio liberal tinham em 5Uas mãut:i u 
Jori·1�J. N�oional, o Programa Ferreira Netto > o 'l'ribuncd :.;upci-·:i.cn ... 
Eleitoral e outra� b�llhantes invenç08u que devem garantir em 
toco oc dircttoo õ inform�ção e à eoberenia do voto. 

Nô Br-ãcil ro.:-,1, c:irladan.i.a é palavra que nàu c..:uut:iLct uu li.ic..:iuuâ.r·lo 
de. milhôes. Democracia é palavra que co:uvive com a e:-tclusãu <.lut:i 
eem-tcto, dos :::::11�111 LeL'L'o., tlu!:1 m�nlnus í:! m�ri i H!t8 d� :i:·u�, do� 
trabalhadorcc; da economia info:t'tllal, do8 i:::,eu1 naüa. Inventar a 
<:: idadanio. e ,:L dcmocrnc iv é a tat·efa del::::l L.t!cj mlll1Dee.1 de habi ta.ntee 
do Braeil N,H�.l que, p,;1r·õ. oonguiot.:i-lao, ocm dúvida prooi:.:w.rtlo 
qui�brar• vát•lf.;1.1:;1 <Jt;1,t$ vt1.delas tlo Brasil legal. 

Vem i;,í, �e liâi;;, pv.d.<w'L'JllUU .Llll!-11.::.'U.l 1�, � t't!Y.1.t::lfü.) de. Con6titutoão de 
1081?,, a chamadFi. "C.:,1iBt i tuiçg_,:,-c, ida.dõ." , ã.<;1\.i'-' l•�\ <;i\.:\Ç; �lnrlu nP.í.u 
cheguu ao dia a di� dos deserdadoe pela demôo�aoia liberal. 
Dezena.o do artigue ainda esperam ree;uls.ml3nt.e.ç�o 

1 
mo.o nõo ó di::,to 

qu8 s� trata: para oe de cima, a Constituiç3o atual atrapalha o 
comb,::1.t.e 6. ínfloçêio, o en!'"uga.11-iento du E�l.1;1d1;, � (;I.C.>t-r l,u.t•a econômica 
par·H os di l1;1.t111;1� ,Jv ,,.:�-"'j_ L�l lr·�rn:m�c lon�l > � desenvolvimento dos 
yt·uj�tol:!- <lominant:,es paró. a economia brae:ile1ra. O Dr·e\c:11 l'ee.l, 
este nis.u Lt:!1·� mul l� Vt:!Z d.e faze11 ouvir ...

1 

tJmtt �senda para oe. aeto:r•E::.s po�·uler-es g\.1A nãn ecrAn i r,F1tn no "fim d1:1 
hie.1tô1·· i,1" e 11,:i t1· i1,,tnfo fine l do 1 ibe1�ttl itrn1u pt1.t,t;,� nccc:::s::m.r·it1mcI1Lt..: 
pelu combate e pel.!i. clerr·ôta à politioa e(:1;;,nôm:i.(:-:'I de Itamar Franco 
0 Fernando Henri�ue Cardoso; pelo adiamento da revio�o 
c-,:,nst i tuc ional � Lf u m<..>f!lf.:.:n Lu eim gue um novo Cong1:'esso, e lei to 
p.:i.ro. esta final idade, poees. regulamem-L.::u:' tudo ,;1gu,il ç, qui; f ioou 
c·o,n0 li: LL'/;j_ n1ur la a tê a�ni; pela dieputc1. ide,cl6sicê:1. cem oe que 
v&em no meroa<lo o rcgulodor de todas ae relaooeô Booiaie e no 
Eetaclo-minimo o moJelu Je ursanizaç�o pôlitica a se� alcançado; 
pelo dcmocratiz&çlo r&dio&l do Estado, pelo fim da tutcl� 
militar, pelo romr:-,im1:?-nt.o do monor:,óJ.io don grandes gr·-u1-,0::1 de 
cn�lricacão de maeBa, pelo controle �ocial dae empresas estatais 
� P'=' lo ?'e�gote elas pol í L lu�,u,,1 �uo .i R ie: e da o.::\pno id,'.:ldô ele, 
inveatimento econômico do E�tado. 

Eot.o.c e outras guo;iatõ�e; ee;tão no fundc_, d,=1 ,:l 1.ôi,.•u.ta que 
preBenciaromoc na r�vloão conetituoional (gue ainda �ou� Gur· 
b�rr,:1.d,::,. :peléi uu::::H:1� <,;.>.t'sa.nizaçào e mobili .:; ,-_u,:�o) ou. uu 1�1111.> ;.�t..,f-:! üi::

projetos p�r� & aooiedade b1,asilei2:.'Q na.e clu�<;Õt! � (':lUt\��) sera.ie 
dH 1991. At� lá, n unificQçao da� lulaõ �ociais do� movimentoe 
popular·eB e elr1dj onio, o avanço da debate Bobre formas de 
r.,art ioipa<,;�ô popu .lnr n,� c_;onquiata de mr-1 ho1:-�;:; co11diçí:ii;,r;:; Ji:: v .i.uu 
para oe de baixn, a coneullüação do compromie�o w0�1�1 dut::1 
mi 11 ta.n t.eD i:-r.i st&.:,s com proj e:tuo cuu:.:.; lo L !::::n L ee <.le tran5f orma.çg,_c., 
política 8 ecanfimica de, paíc.: o n manutew;:i:í.0 da. utopia. de Ulrlç1, 
sooi8d�J� llvre da explorac&o capitali�La Jeve iav� IDotivar para 
r�sgatar a divl�e do Brasil legel com o Drasil real. 

LOíJRDES flNDR/\DE S HlvES - CAM}' lNA�_;, J.!./<)1:V8:3 
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MANIFESTO CONTltA A ffEVIS/-.0 CONSTITUCIONAL 

O BRASIL REAL E A ATUAL COtlSTITUIÇÃO 

A Constituição uprovada em 1988 não é a responsável 

pelos gra:7es problemas do Brasil. 

o Brasil real
-

e muito pior do que o Brasil da 

Constituição. 

O Brasil real tem inflação, arrocho salarial, recessao, 
desemprego, onde os verdadeiros perdedores são os trabalhadores e os 
milhões de brasileiros desempregados, -marginalizados e excluídos. 

O Brasil real é um dos países de maior volume de 

riqueza produzida por ano e um dos Últimos em situação social. 

No Brasil real, enquanto 1% da população vive como 

os mais "ricos do primeiro mundo, 34 milhões de brasileiros estão na 

miséria absoluta, onde a fome é a realidade de todo dia. 

No Brasil real,._ o que vale é a lei do lucro fácil e a 

violência dos mais fortes no caµipo e na cidade. 

No Brasil real tem matança diária de crianças e 

adolescentes. 

APLICAÇÃO DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS 

A Constituição em vigor consagrou princf pios sociais 
e individuais, grandes conquistas de mobilização popular e participação da 
sociedade civil, particularmente no que diz respeito ao controle do Estaào. 

Avançou o exercfcio da cidadania através do mandado 
de injunção, o mandado de segurança coletivo e a ação direta de 

inconstitucionalidade. 

Os direitos consagrados precisam ser regulamentados 

e aplicados. 

NOVAS RELAÇÕES SOCIAIS 

-

O papel do Estado, ·controlS;do· pela sociedade civil, e 

insubstituível na consecução do Bem Comum. ,_

A Ordem Econômica sem o controle Ético dos 
princípios da Constituição, pode-:-se tornar selvagem e exclusivamente a. 
serviço elos grupos privilegiados e detentores imediatos da Economia. 

'i í., ' 
·-� .. 



A Re\·is5.o Constitucionnl, alcançável por m0.crmisrr-.o�; 

próprios de emenda, vem scnclo confundida com uma inadmissível revisno 

�mpla, que, a pretexto de npcrfciçonr n Constituição, objetiva solidific:ir 

um sistema econômico cnusador das distâncias sociais existentes no Drusil 
real. 

O desejo de uma reforma constitucionnl ncstns 

condições·, mesmo sob a garantia.· de não mexer nas conquistas socinis e 

nos direitos fundamentais, poderá abrir as portas a decisões de ordem 

econômica e social que destruam todos os avanços e façam crescer o 

abismo das desigualdades. 

MOVIMENTO _NACIONAL 

Entidades democráticas e representativas das causas 
populares, decidiram organizar um MOVIMENTO CÍVICO CONTRA A

REVISÃO CONSTITUCIONAL. 

É preciso avançar no processo de luta democrática e 

popular, irnpulaionada na campanha para eleições diretas, na Constituinte 

"· · · de · 86/88 · e no Movimento pela' -Ética na Polftica que culminou com o 

"impeachment" do Presidente da República. Com isso teremos ern nossas 

mãos a defesa,. a aplicação e a ampliação dos nossos direitos e o avanço da 

democracia e da cidadania no Brasil. 
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MANIFESTO DO 1 9 · CONGRESSO JJE. TRABALHADORES DA DIOCESE OE NOVA IGUAÇU

Reunidos e� Congres$o nos dias 20 e 21 de abril de 1986 no "Centro de Formação 
em Môquetá", nós TRÀBALHADORES DA DIOCESE DE NOVA IGUAÇU ligados aos diversos 
movimentos pastorais e comunidades. Debruçamos sobre a REÀLIDADE'�em que\, vive o
trábalhador HOJE e cbnstatamos o seguinte: ·, .. · 

1 - os· trabalhadores·em nosso país, são explorados em sua força de trabalho. 
Ê� quase sua totalidade, recebe um salário indigno que não permite a ele e 
seüs familiares ter acesso às condições mínimas de: alimentação - moradia -
educação - saúde - transporte e lazer. 

2 - O desemprego é gritante, Agravado· pelas horas extras que os trabalhadores 
- 1 .11.. _. 

.. sao obrigado.s a fazerem� Com isso, e impossibilitado a abertura de novas 

3 -

oportunidades de trabalho.·' Há diabrin'linação do jovem que busca. seu primeiro 
emprer.;b, pois, esbarra erh exigências que não podem serem atenálidªs como.;> 
experiência anterior comprovada em carteira e obrigação em dia com o 
serviço militar. 

O governo e os patrões utilizam mecanismos de controle, como 
meios de com�nicação. Isso gera uma sociedade individualista 
zação da classe trabalhadora. são eles os responsáveis pelo 
sindical e pela falta de estímulo do trabalhador em participar 
Órgãos de luta. 

� 

e o caso dos 
e a desorgani 

peleguismo 
dos seus 

A não participação do trabêllhador impede um sindicalismo ât;itêntico e repr� 
sentativo, permitindo com isso, arbitrariedades dos patrÕe§ como: nao 
registro em carteir� - não pagamento de insalubridade - falta de segurança 
nos locais de tr�baiho e dificulta a reivindicação de uma lei que garanta 
do trabalhador se aposentar com o mesmo salário da ativa. 

4 - Apesar da grande extensão territorial do Brasil, a maioria das terras sao 
improdutivas, pois, encontram-se concentradas nas mãos de poucos 
latifundiários. 
Expulsam da terra o p�'qúênd'produtor que tem no solo seu meio de sobrevivên 
eia. As estatísticas mostram claramente que o inchamento dos grandes centros 
urbanos e a baixa produção de alimentos deve-se a falta de uma REFORMA
AGRÃRIA ADEQUADA. Esta garantiria o retorno do homem ao campo,assegurando
lhe condições necessárias à sua instalação. 

5 - Que a iniciativa do governo em reorganizar a economia através do chamado 
PACOTT'\O tem como objetivo principal criar uma falsa participação popular 
através da fiscalização dos preços e mais uma vez, garantir o achatamento 
do salário. 

6 - Os problemas vividos no Brasil sao iguais em toda a América Latina e nos 
paises que sofrem a exploração do capitalismo. 
Vista a realidade em que vivemos. Verificamos que muitos problemas e suas 
causas, são de natureza constitucional. Por isso, achamos que a nova
constituição deverá ser representativa da classe trabalhadora.Nela deverão 
estar garantidas as seguintes reivindicações: 
- Salários dÍgno para todas as categorias;
- reformulação da C.L.T. ;

direito a casa pr6pria, �limentação e ia�de;
- direito a greve;
- Reforma Agrária justa;
- apoio a infância;
- justiça para os aposentados e pensionistas;

\ 



participação nos lucros das empresas; 
- Liberdade- sindical;
- 40 horas semanais;
- Apoio ao desempregado;
- estabilidade no emprego;
- fim da experiência em carteirai
- fim da obrigatoriedade do serviço militar .

. . "!-r -

Enfim, são estas as n1ivindicações dos trabalhad-ore-s., e enquanto nos 
mobilizamos para a constituinte comprometemo�nos a encaminhar em nossa 
diocese as seguintes propostas de· ação: 

a) Redigir documento contendo as decisões do Congresso e trabalhar
na conscientização e sindicalização de todas as categorias.

b) Convidamos a todos a participarem da Comemoração do 1 9 DE MAIO
�m nossa diocese, 13·' propCJmo-nos 9 d�vulgar es:: ac-cintecimento_�

e) Formar grupos por categorias nas bas-es, nos regionais e na
diocese_,-

... ,..,

d) Realizações nas comunidades e paróquias de cursos de formação
política, seminários, etc ... durante os próximos 3 anos quando
então nos reuniremos em Congresso onde será feita a eleição da
nova Comissão Diocesana de Pastoral Operária.

Rogamos a Deus que os clamores do seu povo sejam ouvidos, e que todas 
as propostas-contida nesse· manifesto sejam encaminhadas na prática. 
Possamos nós trabalhadores sermos instrumentos na transformação e 
construção de urna nova sociedade. Que o amor do próximo ·gãja 
reconhecido na medida em que todos os homens sejam ig'.uais socialmente. 

Fraternalmente. 

' 
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j APRESENTACÃO 
' 

A campanha pela valorização do Salário Mínimo no Brasil, que apresentamos nesta 

puhlic:1ç:ío, foz parrc d:1 M:ircha Muncfol das Mulhnes, um:i a�-:ío do movirncnro 

feminista internacional de luta contra a pobreza e a violência sexista. A primeira etapa 

desse movimento inrc111acio11:1l foi lima campanha cnrrc 8 tk man;o e 17 de outubro de 

2000. Participaram mais de 6 mil grupos de 161 países e territórios. fases grupos 

realizaram ações de educação popular, manifestações públicas, apresentaram suas 

exigências a seus governos e recolheram mais de 5 milhões de assinaturas de apoio às 

reivindicações internacionais. Quando as assinaturas foram entregues na sede da ONU, 

em Nova York, mais de 10 mil mulheres protestavam nas ruas da cidade e ocorriam 

manifestações cm 40 países, entre eles o Brasil. 

O que nos faz continuar é a extensão e a força da articulação construída, a omissão 

das autoridades interpeladas (O U, FMI, Banco Mundial) e a certeza de que é preciso 

mudar o mundo para mudar a vida de cada mulher. Hoje, em pelo menos 50 países de 

todos os continences, a Marcha Mundial das Mulheres continua como expressão das 

lutas de mulheres trabalhadoras, rurais e urbanas, imigrantes, ativistas dos movimentos 

populares, sindicais, de defesa dos <1ireiros das lésbicas, das negras, <1rnrrc r:rnr;1s ourr:1s. 

Em 2004 vamos construir colerivamenre nossa Cana das Mulheres para a 

Humanidade. Nela queremos expressar as alternativas feministas para a economia, meio 

ambiente, direitos e democracia, autonomia e direito de decidir sobre nosso corpo, e 

nossa hrme oposiç:ío �1 militarização. Queremos apresentar, a nossos aliados no 

No Brasil, as ações de rua da Marcha Mundial das Mulheres têm fortalecido o movimento feminista 
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A VALORIZACÃO 
, , ' 

DO SALARIO MINIMO NA AGENDA 
DA MARCHA MUNDIAL DAS MULHERES 

O objetivo é dobrar o mí imo em quatro anos e, depois, chegar a RS 730,00 

Desde muiro tempo, as feministas lutam por 
salário igual para trabalho igual. Mais 

recentemente cem se fortalecido também a lura 

por oportunidades iguais no mundo do 

trabalho. 

De cada 100 mulheres que rrahalham, 40 

estão em situação desfavorável, por falta de 

carreira assinada, remuneração baixa, condições 

de trabalho precárias e f.:-uta de proteção social. 

No Brasil, a diferença de rendimentos entre 

mulheres e homens vem diminuindo, mas 

muito lentamente. Em 2001, a média de salário 

das mulheres ainda era 70% Ja média dos 

salários dos homens. 

Entre os pobres, as mulheres continuam mais 

pobres do que os homens. Emre as mulheres, as 

mulheres negras são as mais pobres. Essas 

diferenças são sempre tratadas quando as 
feministas analisam a posição das mulheres 110 

mundo do trabalho. 

A nova agenda feminista da Marcha Mundial 

das Mulheres está defendendo dobrar o valor do 

mínimo em quatro anos, como estratégia para 

enfrentar a pobreza entre as mulheres e 

principalmente entre as que estão em condições 

mais precárias. 

Elevar o valor do Salário Mínimo 
é uma forma eficiente para 
combater as desigualdades 

Elevar o valor do mínimo a R$ 730,00 é 

uma política que distribui a renda e atua 
simultaneamente sobre as desigualdades 

econômicas, as de gênero e as de cor-etnia. 

Foi partindo desse desafio que decidimos 
trabalhar a bandeira da valorização do Salário 

Mínimo como forma de combater a pobreza 

entre as mulheres e enfrentar a desigualdade de 

renda que tem marcas de gênero e cor-etnia. 

A nova agenda feminista da Marcha defende que é 
possível aumentar a renda das mulheres 

l/l 
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Dobrar o mínimo melhora a vidu das mulhere�, aumentando sua renda e poder aquisitivo 

Salário Mínimo como 

bandeira de luta 

A /vhrch., Mu11di:1! ,h;-; M1ilhncs 11.-,n f�;Í ;1 

primeira arricLtlação a propor urt1a ba11Jeira 

gvr:il U>llH> priorid:1dc de :1</10 do 111ovi11w1110 

de mulheres. 

!>los anos 1990, as ttabalhaJoras rurais 

fizeram um:1 arnpia lura pelo direiro ao salário 

ntaccrnidadc no valor d..: um \tLírio :Vlínirno '

pdu pr,lí'./J J,· q11;1LJ"t> mc:,i:s. Também 

conquistaram o direico a m:..i., de uma 

;1po:,l'11Udori:1 cin um:1 í:1,11íli:1 nir:il. o (JllC. n.1 

pr:íric:,, sig11i?i'.:.1va o direito da rr:tldhadora 

rural receber si 1a aposentadoria. 

J umo com essas reivindic1ções, ?s rurais 

ainda Juraram para qm: o piso de toC(;� o., 

be-nefícios da Pr-:vidên,.-ia Social fosse ck urn 

S:d:iri,> Mí11i1110. ,\,si11,. "i'!',:111i,:1r:1111 �-· 

como rnuJl1<::.-e:, c:111 ur,1.1 cl..:manda que ,Jiz.ia 

r,·s1K'ito ;1 trn!t,s, tr;1h.dl1;1dnr:1s ,· 

rraballudorc� nirJis. b,sa conquisra 

representou uma rc;:;.I rransforência de rend:i. 

Fui enorme o irnp,icro do J.G:sso ?i. 1\.:nch por 

111ais de i O rni!h,->1.':-. 1..k: pc'..su;1.,. di1umiz;111do 

o corné1 1.:io cm p,·:1uu1:l\ cic!ack.\ nas rcgiõe\ 

mais pobres do pak 

!\ M:m·h:1 aul'<lit:1 que .1 v:dori:t.:11,-;io do 

mínimo scd uni cios c:rn1inhos para aumentar 

a renda e o poder ;1quisitivo das mulheres. 

' 
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O SALÁRIO MÍNIMO QUE 
QUER M S É DE RS 730,00, 

EM VALO ES DE HOJ 
A Campanha da Marcha Mundial das Mulheres quer aumentar o mínimo 

para combater a pobreza entre as mulheres, 

especialmente entre as negras 

O aumenro do SaHrio Mínimo é u111;1 rcrrarncnra poderosa para aurncnrar a ren

da das mulheres, porque elas são a maioria entre as pessoas que ganham esse salário. 

O Salário Mínimo é uma polírica salarial do governo que pode e deve ser usada 

para diminuir as escandalosas diferenças entre os salários. 

O aumento do Salário Mínimo ajuda a construir 
um país mais justo e igualitário 

Para construir um país mais justo e igualitário, não basta fazer a economia crescer. 

Os salários de hase ramhém precisam crescer, para diminuir a pohrvÃ1 e a insupordvcl 

injustiça social. 

Pela Constituição, todas as pessoas, ativas ou inativas, têm direito ao acendimen

to de suas necessidades de alimentação, moradia, saúde, educação, lazer e cultura. 

Para que as pessoas possam t:xercer esse dirt:iro, o país precisa ter um padr:io de 

remuneração e de aposentadoria que seja suficiente. 

Diante dessa realidade, é preciso começar o quanto antes um aumento grande e 

progressivo do Salário Mínimo. Esse aumento é fundamental para elevar os 

salários de base e as aposentadorias e pensões, que são os benefícios da 

Previdência Social. 

O aumento que queremos 

A Marcha Mundial das Mulheres 
no Brasil luta pelo aumento do 
Salário Mínimo, porque um de 
seus eixos principais é justamen
te combater a pobreza entre as 
mulheres. 

Primeira Etapa 

DOBRAR O VALOR DO SALÁRIO 
MÍNIMO EM QUATRO ANOS 
Isso deve ser feito de 2004 a 
2007, promovendo a cada ano 
um aumento de 19% do valor 
real do Salário Mínimo. Isso dá 
um Salário Mínimo de R$ 480,00, 
em valores de hoje. 

Segunda Etapa 
ELEVAR O VALOR DO SALÁRIO 

MÍNIMO ATÉ R$ 730,00, 
EM VALORES DE HOJE 

Veja na página 17 co
mo foram feitas as 
contas para chegar a 
esse valor . 

. '15Qoo 



Veja como o aumento do Salário Mínimo 
melhoraria imediatamente a renda de mais 

da metade das trabalhadoras e trabalhadores 

Em 2001, havia no Brasil 75 milhões e 400 mil pessoas 
ocupadas e com rendimentos do trabalho. Dessas 
pessoas todas, QUASE DOIS TERÇOS GANHAVAM ATÉ 
DOIS MÍNIMOS, NUM TOTAL DE 46 MILHÕES E 500 
MIL, divididas assim: 
até um Salário Mínimo 

quase 27 milhões, mais da metade mulheres 
de 1 a 2 Salários Mínimos 

19 milhões e 600 mil 

8 

O aumento do Salário Mínimo 
tem valor econômico e político: 
combate a pobreza e 
distribui a renda 

O Salário Mínimo mais alto tem grande valor 
econômico, melhora a vida de muita gente, 
p:·incipalmente das mulheres. Mas cem também 
um valor político muito grande, porque distribui 
a renda e isso diminui as diferenças entre as 
pessoas. 

Mulheres em m, vimento no Fórum Social Mundial de 2003 

Mulheres são a maioria 
entre as pessoas que ganham 
até um Salário Mínimo 

O aumento do mínimo beneficiaria imediata
mente 13 milhões e 940 mil mulheres que têm 
rendimento de até um Salário Mínimo. 

Entre essas que ganham até um mínimo, estão 
2 milhões e 600 mil trabalhadoras rurais e cerca 
de 3 milhões de empre1;adas domésticas, a maio
ria negras. 

Do coral de pessoas que trabalham e recebem, 
.rn 111ill10c� t' 700 111il s:10 lllllllicrcs e li4 111ilhücs 
e 700 mil são homens. 

Pelos dados de 2001, de cada 100 mulheres 
que têm rendimentos do trabalho, 45 estão na 
hixa Je até u111 111í11illlo. De cada I 00 ho111em 
que têm rendimentos do trabalho, 29 ganham até 
um mínimo. 

Mesmo não sendo maioria no mercado de 
trabalho, as mulheres serão mais beneficiadas com 
o aumento do mínimo, porque o nümero de
mulheres ciue ganha até um mínimo é maior do
que o nümero de homens que ganha esse salário.

As virtudes políticas 
do aumento do Salário Mínimo 

O aumento do Salário Mínimo diminui 

a exploração das trabalhadoras e trabalhado
res, que passam a ficar com uma faria maior 
da riqueza que produzem. Ele toca a vida de 
milhões de pessoas que o recebem. 

Além dos 27 milhões de trabalhadoras e traba
lhadores que ganham até um Salário Mínimo, 
outros milhões de pessoas são beneficiadas pelo 
aumento do mínimo. farão nesse caso as pessoas 
que recebem aposentadorias, pensões e benefícios 
da Previdência no valor de um mínimo. 

B O au111c11to do Salário Mínimo movimenta a

economia positivamente, é referência para outros 
s:11:írios e p:1r:1 :1 1;>1111 . . , dt· prcc;ns. 

O valor do Salário Mínimo é referência não só 
para quem o recebe e rem carteira assinada, mas 
também para trabalhadoras e trabalhadores sem 
carreira e pessoas que recebem múltiplos do 
mínimo. 
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A pintura coletiva do muro expressa o compromisso com a construção de um mundo mais igualitário 

O Sala.rio Mínimo também é u111 critério para 

formação dos preços dos serviços autônomos. Por 

exemplo, quando aumenta o mínimo, as pessoas 

que fazem salgadinhos ou dão aulas particulares 

também aumentam seus preços, para formarem 

seu próprio aumento de renda. 

Se a pessoa estava tirando uma renda de u111 

S:ilá.rio Mínimo pnr lllt�s, eh c1lnil:1 q11:1111n v:1i 

cobrar por seus serviços para ter no fim do mês 

uma renda igual ao novo Salário Mínimo au

mentado. Se ela estava conseguindo uma renda 

igual a dois ou três mínimos, eh vai cobrar mais, 

para tirar uma renda que continue a corresponder 

a dois ou três mínimos, conforme o caso. 

D O aumento do Salário Mínimo faz girar a

economia geral do país 

Quando as pessoas ganham mais, consomem 

mais e isso faz girar a economia. Mais gente para 

comprar significa que o comércio vai precisar de 

mais produtos de consumo popular e isso vai 
exigir uma nova direção para a in<lústria e :J. 

produção de alimentos. Em muiros c:unpos da 
economia, para aumentar a produçáo de produtos 
de massa, será preciso criar mais empregos. 

Quando aumenta a procura por certos pro

dutos, como arroz e feijão, os comerciances au-

111enta111 o prc�-o por cH1s;1 da procura, conse

guindo assim um lucro nuior. 

Como as coisas estão hoje, pequenos agricul

tores que produze111 arroz e feijão ainda não 

conseguem aumentar sua renda quando os preços 

desses produtos sobem no mercado e na feira. Isso 

acontece porque eles venderam o arroz e o feijão 

:1 pr('(,-ns h:1i,o.\, rncscs :111l('S de :1p:1rcccrcm cm 

saquinhos de plástico no mercado. 

O Que é reajuste e o Que é aumento real 

Aumento real é o aumento conseguido acima da 
inflação. Exemplo: se a inflação no ano foi de 10% e 
o aumento foi de 12%, o aumento real foi de 2%.

Reajuste é o aumento que só cobre o que foi 
perdido na inflação ou nem isso. 

Exemplo: se a inflação no ano foi de 10% e o 
aumento foi de 10%, não houve aumento real, só 
um reajuste para recuperar o que se perdeu com a 
inflação. Se o aumento foi de 8%, o novo valor nem 
cobre a inflação e é um reajuste que deixa quem 
trabalha no prejuízo. 

Como foi feito em 2003: em 1 ° de abril de 2003, 
o governo anunciou que o mínimo estava passando
de R$ 200,00 para R$ 240,00. Dessa diferença de
R$ 40,00, R$ 36,00 foram para cobrir a inflação e só
R$ 4,00 foram de aumento mesmo. Isso dá menos
de 2% de aumento real.

9 
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A valorização do Salário Mínimo é uma luta para acabar com a pobreza entre as mulheres 

No caso dos pequenos agricultores, o governo 

rem que interferir, par:i que eles renham aumento 

de renda e de poder aquisitivo. 

O aumento <lo Salário Mínimo tem efeito 

muito positivo na economia da maioria dos 

municípios 

No Brasil, milhões de mulheres e homens ga

nham o mínimo de aposentadoria ou de pensão. 

Quando o mínimo é aumentado, o dinheiro que 

css;1s pes.'>0;1s rccchc111 e g:1�;1;1111 111ovimc111;1 o., 

setores de bens e se1viços dos municípios peque

nos e médios, contribuindo para o seu desen

volvirnc1110. 

N:t 1naiur JXll'll' do-'> pcL[UcJH>� 111u11icípio-'>, u 

di11liciro de ap1JSt·111;1dns 1· pcmirn1i:,u., é .1 pri11 

cipal fonte de dinamismo econômico e de im

pulso do comércio local. Isso é ainda mais evi
denre nos municípios das regiões mais pobres. 

A elevação do mínimo contribuirá para di

namizar a economia desses municípios, boa parte 

deles em situação de estagnação. 

Ao atingir municípios pobres e estagnados, a 

política de elevação do mínimo também vai cum

prir o papel de reduzir as desigmldades regio11ais 

e de renda. 

- O aumento do Sal.frio Mínimo protege as

pessoas dos efci1os destrutivos ela pohrC'La e da

miséria

Esse aumento sempre faz aumentar a renda de 

quem ganha menos do que o mínimo, favorece 

as pessoas mais pobres entre os pobres: as mulheres 

negras, as mulheres cm geral, os horne11s negros, 

pessoas homossexuais e pessoas portadoras de 

deficiência. O aumento do mínimo é urna ma

neira dpida e �i111plcs de prorcger a renda dessas 

pcs'.'>n,1s clisni1ni11:1d:1s 1111 111nc:1dn de tr;1h:ilhn, 

sem que seja preciso fazer grandes pesquisa!- para 

saber quem são e onde encontrá-las. 

O aumento do S;tLÍrio Mínimo prepara a 

.,ocinladc.: para viver t'III um país mais igua

litário, porque diminui a diferença entre os 

salários. Isso quer dizer que vai diminuir a di
ferença não só emre os salários mais altos e mais 

baixos, mas wmbém entre a média de salários de 

homens e mulheres, entre a média de salários de 

pessoas negras e não-negras, entre a média de 

saLfrios de mulheres negras e não-negras. 

As mulheres, brancas e negras, e os homens 

negros fic:irn çsr:icion:idos nos rrahalhos conside

rados 111e11os qualific1dos e LJlJe pagam saLírios 
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111:1is h:1ixos. N:1 média, as nrnlhcrcs rê-m rn:11s 
anos de escudos do que os homens, mas, mesmo 
assim, conrinuam ganh:mdo menos do que eles. 

fl O aumento do Salário Mínimo ajuda a re

verter a tendência h i \ 1 u rica de desvalorização do 

mínimo e de uma polllica de baixos salários 

No Brasil, vivemos uma tendência que cria 
111:li� gr;lUS de dilcrelll,°:I ClllrL' :l da��l' JralJ:dl1ado 
ra. Issei vem sendo feiro pelo reconhecimento de 
certas categorias como qualificadas, até porque as 
próprias empresas invesrem na qualificação ape
nas para alguns. A classe trabdlhadora foi sendo 
dividida em qualificados e nfo qualificados. 

Essa tendência fez com que os setores con
siderados mais qualificados construíssem uma 
organização sindical mais force e obtivessem 
maiores saLírios. Os setores mais vulneráveis e 
com maior dificuldade de organização sindical 
foram ficando com os piores salários. No Brasil, 
as grandes empresas absorvem uma pequena 
parcela da elas.se trabalhadora. O grande exceden
te de mão-de-obra pressiona para baixos salários, 
num processo facilitado pela política de des
valorização do Salário Mínimo. U au111c1Hu do 
mínimo pode reverter essa tendência. 

Como é o país 
que queremos 

Queremos um país onde ninguém ganhe 
menos do que o Salário Mínimo. 

Queremos um país ma.is justo, cm que sejam 
diminuídas as diferenças entre os salários. 

É mais saudável viver e criar as novas gerações 
1111111 p:1ís e111 que 11:10 n:i�1:1 pohrc,.:1 llL'lll di
ferenças como se vê hoje. 

Queremos um governo que mantenha um 
firme propó.siro de consrruir um país igualitário. 
Um governo que faça negociações centralizadas 
para determinar o aumento do SaLírio Mínimo. 
Um governo que interfira de maneira responsável 
na economia, em defesa dos assalariados que 
recebem menos. 

O Salário Mínimo precisa subir bastante para 
dois fins urgentes: para que as pessoas possam 
exercer seu direito de ter suas necessidades satis
feitas e para diminuir as diferenças entre os 
saUrios. 

Nos países em que houve um bom aumento 
do mínimo, diminuiu a pobreza das mulheres, 
porque elas eram a 111aiuria c11Lrc o� que ganha
vam menos, como acontece no Brasil. 

Nos muros de Porto Alegre, a Marcha deixou marcada sua confiança de que um outro mundo é possível 



AS MULHERES, 
O SALÁRIO MÍNIMO E A LUTA 

PELA DISTRIBUICÃO DE RENDA 
De cada 100 mulheres Que têm rendimentos pelo trabalho, 45 recebem até um mínimo. 

Por isso é tão importante elevar esse salário 

Desde o começo do século passado havia uma luta 

dos trabalhadores para a criaçáo do Salário Mínimo. Na 

década de 1930, o governo se mexeu um pouco para 

pensar no assunto, mas a lei só veio em 1940. 

Quando foi criado, em 1940, o Salário Mínimo 

valia, em moeda de hoje, R$ 661 ,00. O mínimo de 

2003 é de R$ 240,00, um rerço do que valia em 

1940. 

Quem ganha o mínimo, gasta muiro m:iis d:1 mer:ide 

com a alimentação e aí praticamente não sobra nada 

para a segunda grande necessidade, que é :1 moradia. 

Em Sao Paulo, :1 cesr:1 h�sica de :ilimenros de primei-
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ra necessidade leva 88% do mínimo. Em Recife, 68% 

do mínimo vao para a cesta lxísica. O dinheiro que 

sobra não dá para a moradia, e por isso mais famílias 

estão morando nas ruas. 

A partir da p<ígina 29 veja os principais momentos 

da história do Salário Mínimo no Brasil. 

Para as mulheres, 
o mínimo já começou mal

Em 1940, a lei :rnrorizava os patrões a pagarem para 

as mulheres 10% a menos do que para os homens. 
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A desculpa esfarrapada para o desconto de 

10% era o gasto da empresa com "higiene e 

proteção" das mulheres. Traduzindo, cobrava-se 

das mulheres o gasto com um lugar para elas 

darem de mamar aos bebês. 

Essa diferença de salário reafirmava uma po

sição de inferioridade das mulheres no mundo do 

trabalho e reforçava suas obrigações de mãe. 

Tudo pior para as mulheres 
na década de 1940 

Em 1940, as mulheres eram 15% da massa 

trabalhadora, mas não eram muitas trabalhando 

no comércio e na indústria. A maioria trabalhava 

em serviços pessoais e no trabalho em domicílio, 

também chamado indústria familiar. Mas o Sa

lário Mínimo de 1940 não chegou para esses 

tipos de trabalho onde as mulheres eram maioria. 

A estratégia de Getúlio Vargas era conservar 

as mulheres em posição subalterna: o homem 

trabalhando fora de casa e as mulheres em casa, 

sem remuneração própria. O espaço da mulher 

seria cuidar da casa e dos filhos, criar valores de 

uso para a família, preparo de alimentos, limpe
za, arru1nação, costura, tricô. 

Aparentemente, isso funcionou. Em trinca 
anos, de 1940 a 1970, a proporção de mulheres 

no mundo do trabalho fora de casa ficou prati

camente igual: elas passaram de 15% a apenas 

20% da força de trabalho. 

A CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, 

derrubou o desconto de 10% nos salários das 

mulheres em 1943. Mas essa lei se calou sobre o 

trabalho em domicílio. 

De 1940 a 1952, o Salário Mínimo ficou 

sem reajuste e perdeu muito de seu valor diante 

da inflação. 
Como o salário dos homens não cobria as 

despesas, as mulheres foram sendo empurradas 

cada vez mais para o trabalho remunerado. Só 
que elas não conseguiam colocação no trabalho 
formal com carteira assinada. A presença delas 
cresceu, sim, nos serviços pessoais, como ma

nicure e enfermagem, e no tralx1lho domiciliar, 

campos em que elas já eram maioria. Veja, nesta 

página, o quadro Trabalho em domicílio.

Trabalho em domicílio 

O trabalho domiciliar consistia nas seguintes possi
bilidades: 
D Prestar serviços para a indústria, trabalhando em· 
casa. Exemplos: embrulhar balas manualmente ou cos
turar roupas para uma confecção. 
E) Prestar serviço para uma empresa familiar, traba
lhando em casa ou na oficina.
D Trabalhar no comércio, em locais com comunicação 
direta entre a loja e a casa de moradia. 

Trabalho e salários das mulheres 
de 1950 a 1970 

Depois de 1950, os sindicatos e as luras sociais 

se organizaram melhor, de forma que, em 1957, 

conseguiram para o mínimo brasileiro o maior 

valor de sua história: R$ 817,00, em moeda de 

hoje. Nos anos seguintes, o mínimo foi caindo 

diante da inflação. 

A partir de 1964, a ditadura militar tratou de 

manter os salários bem baixos, para proveito das 

grandes propriedades agrícolas, da indústria na

cional e das indústrias estrangeiras que vinham 
atrás de custos baixos para ter grandes lucros. 

As mulheres continuar:im a trabalhar em 
serviços domiciliares. Em 1970, elas eram 20% da 

massa trabalhadora, mas a média de salário delas 

era pouco mais da metade da média de salário dos 

homens. 

Década de 1970: mulheres vão 
em massa para o trabalho fora 
de casa 

Desde a década de 1960, pais e maridos 

ganhavam cada vez menos e isso continuava 
empurrando as mulheres para o trabalho fora de 

casa, a fim de contribuir com o orçamento da 
família. Mesmo entre as famílias mais pobres, o 
aumento da publicid:ide fazia crescer o desejo de 
consumir mais e de ter acesso a novos produtos. 

As novas redes de televisão, dependentes do 

regime militar, anunciavam eletrodomésticos 

como sonhos de felicidade e urna visão cor-de

rasa e patrioteira da realidade. 

13 
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Muda a visão da sociedade sobre as mulheres 

A entrada espetacular das mulheres no mercado de 
trabalho foi possível porque havia oferta de empregos, sim, 
mas também porque houve uma mudança da visão do que 
se esperava das mulheres na sociedade. 

Tiveram peso nessa mudança, o impacto dos mo
vimentos feministas e a presença cada vez maior das 
mulheres nos espaços públicos de trabalho, escola, arte. 

Nesse período, aumentou bastante a presença das mu
lheres nas universidades e com isso elas estavam melho
rando sua qualificação para o trabalho. 

Controle sobre a fertilidade e desejo de igualdade. 

Com a chegada das pílulas anticoncepcionais, as mu
lheres começaram a diminuir o número de filhos, prin
cipalmente nas cidades e nas regiões mais desenvolvidas. 
Com menos filhos, elas tinham mais possibilidades de 
trabalhar fora de casa. 

Mulheres jovens e solteiras também tinham interesse 
em trabalhar fora, garantir seu próprio sustento e sua inde
pendência econômica. E lá foram elas. Nesse momento, 
crescia entre as mulheres a identificação com as idéias de 
direito à igualdade postas em circulação pelos movimentos 
feministas. Essas idéias eram reforçadas pela própria vi
vência das mulheres como capazes de se responsabilizarem 
por seu próprio sustento e por sua própria vida. 

Em 2003, a Marcha prossegue a 1Jta pelo direito à igualdade
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Nessa mesma década de 1970, a ditadura 

mil irar estava em seu período mais duro: censura, 

tortura, perseguição e assassinato de sindicalistas 

e militantes de oposição. Era o tempo do "Pra 

Frente Brasil" e "Ame-o ou Deixe-o". 

Nesse período, a economia estava em cresci

mento. As cidades estavam ficando cada vez. maio

res, mais indüsrrias eram instaladas e eram indüs

rrias cada vc:1. mais modernas. Toda a situação era 

favorável para a criação de empregos, inclusive de 

cmpn.:gos para mull1crcs. 

De 1970 a 1980, as mulheres passaram de 

20% a 28% da massa de trabalhadores. lsso signi

fica Llue, em dez anos, a t.:11Lrada das mulheres 110 

mercado de trabalho aumentou em quase 50%. 

E não foram só as mais pobres que buscaram tra

balho. As mais instruídas e as de classe média 

também. Veja ao lado o quadro Muda a visão da

sociedade sobre as mulheres. 

Ao fim da década de 1970, as mulheres já 

compunham 28% da população trabalhadora, 

mas persistiam grandes desigualdades. Setenta de 

cada cem mulheres concinuavam concentradas 

em trabalhos considerados de mulher, com baixo 

prestígio e baixos salários. Em cada cem traba

lhadoras, 20 eram empregadas domésticas, 12 

eram secretárias, 12 trabalhavam no campo, 8 

eram professoras e 6, vendedoras. Poucas mu

lheres chcg:1v:1111 :1 cirgm de chefia. 

A média dos salários das mulheres continuava 

bem menor do que a média de salários dos ho

mens. Em 1973, de cada 100 mulheres trabalha

doras, 55 rccchi:un aré um sal:írin mínimo. Entre 

os homens, de c1ch 100, os que ganhavam aré um 

mínimo eram 40. 

Década de 1980: apesar 
da crise econômica, aumenta a 
proporção de mulheres 
trabalhando fora 

Na década de 1980, o país passou por grave 

crise econômica, com inflação descontrolada, 

desemprego e piora das condições de vida da 
dasse trabalhadora. Mesmo em condições desfa
voráveis, as mulheres persistiram no mercado de 

trabalho, embaladas pelas mudanças de compor

tamento da década de 1970. 
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Ações da Marcha reavivam a irreverência feminista contra as dificuldades dos anos recentes 

Para muitas mulheres, a falta Je creches e 
escolas continuava dificultando sua entrada no 
mercado de trabalho. 

Apesar da crise econômica, houve crescimen
to de vagas nos setores de serviços pessoais, 
comércio, bancos e serviço público. Isso parece 
ter ajudado as mulheres a permanecer traba
lhando, pois muitos desses setores que cresceram 
apesar da crise envolvem trabalhos considerados 
de mulher. E é aí que as trabalhadoras con
tinuavam concentradas. No final da década de 
1980, de cada cem trabalhadoras, 18 eram em
pregadas domésticas, 11 eram balconistas ou 
vendedoras por conta própria, 9 estavam em 
funções administrativas e 7 eram costureiras. 

Entre 1980 e 1990, as mulheres começaram 
a ganhar um pouquinho melhor, mas continua
va grande a diferença de salários entre homens e 
mulheres. Elas continuavam ganhando bem me
nos que os homens em qualquer situação. 

Além do sexo, a cor-etnia também interfere 
na desigualdade salarial. As trabalhadoras não
brancas são as mais discriminadas, em todo o 
Brasil, em trabalhos na cidade ou no campo. 

A "fabricação" de mais pobres 
entre 1990 (Collor) e 2002 (FHC) 

As diferenças dentro da classe trabalhadora se 
acentuaram na reorganização produtiva dos tem
pos neoliher::iis, ::i partir de 1990. 

O Salário Mínimo teve pequenos reajustes nos 
governos que vieram depois de 1984, mas o 
mínimo não recuperou seu poder de compra nem 
seu sentido político. 

O valor do Salário Mínimo veio caindo sem 
parar. É uma verdadeira fábrica de pobres, mas, 
principalmente de mulheres pobres, porque elas 
são a maioria entre os que ganham o mínimo, 
entre os que trabalham sem carreira assinada e 
os que têm sua remuneração calculada pelo mí
nimo. 

Mais produção e menos salário 
é igual a concentração de renda 

Para manter uma certa distribuição de renda, 
o Salário Mínimo deveria acompanhar o aumento
da produção do país.

-----'::O. --.c..c..:�------
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O que é o PIB per capita 

O PIB é o Produto Interno Bruto, isto é, o cálculo em 
dinheiro da soma de tudo o que se produz no país para 
o mercado, em um ano.

Per capita·é uma expressão em latim, que quer dizer
por pessoa. O PIB per capita é uma conta que divide a 
produção do país pelo número de pessoas. 

De 1940 a 2001, a produção do Brasil aumentou 
muito. Em 2001, a quantia do PIB per capita era cinco 
vezes maior do que em 1940. 

Enquanto a conta do PIB per capita aumentava, o 
Salário Mínimo foi caindo e passou a valer menos de um 
terço do que valia em 1940. A diferença foi para o bolso 
dos que já são ricos. A renda do país foi ficando cada 
vez mais concentrada na mão da minoria rica. 

O PIB não é a melhor medida de riqueza de um país, 
pois não considera seus recursos naturais nem o trabalho 
não remunerado. Utilizamos aqui o PIB como referência 
porque queremos uma melhor distribuição desta riqueza· 
produzida e vendida no mercado. 

Quando a produção aumenta e o salário fica 
mais baixo, a diferença está indo para o bolso dos 
que já são ricos. 

Para entender melhor a concentração da renda 
na mão dos mais ricos, van1os comparar o PIB per

capita com o Salário Mínimo (veja quadro acima). 

Como é mesmo essa história 
de concentração de renda? 

O dinheiro que falta no bolso de quem tra
balha pelo Salário Mínimo não evapora, mas vai 
parar na mão dos que já são ricos. É assim que 
funcio112. a concentração de renda. 

O Brasil tem uma das maiores concentrações 
de renda do mundo: o l % mais rico fica com 
uma fatia da riqueza que é quase igual à fatia dos 

50% mais pobres. 

•Fatia do 1%
mais rico

• Fatia dos 50%
mais pobres

A situação dos 40% mais pobres 

A média de renda do.s 40% mais pobres está 
abaixo do Salário Mínimo e é 18 vezes menor do 
que a média de renda dos 10% mais ricos. 

Entre os 10% mais ricos, a média de renda 
corresponde a mais de 15 Salários Mínimos. 

O peso dos salários no PIB 

A soma dos salários corresponde a 36% da 
renda do país, chamada de PIR ou Produto 
Interno Bruto. O.s outros ó4% do PIB .são a 
soma das remunerações ao capital (lucro, juros, 
renda da terra). 

Concentração de renda entre os 

assalariados 

Entre o.s as.sahri:idos também tem concen
tração de renda: é enorme a diferença entre os 
salários mais baixos da maioria e os altos salários 
de uma minoria privilegiada. 

Salário Mínimo mais elevado 

é instrumento para distribuir 
a renda 

O primeiro Salário Mínimo foi pensado para 
uma realidade em que o marido trabalhava e devia 
sustentar a esposa e os filhos. 

Hoje o que se quer é distribuir renda, diminuir 
as desigualdades. A Marcha Mundial das Mu
lheres propõe que o Salário Mínimo passe a ser 
tratado como medida de distribuição de renda, 
cm vez de ser visro como um saLírio para a família. 
Por isso, o aumento do mínimo deve estar ligado 
a uma política de disrribuiçfo de rend::i. 

Um bom projeto para o Brasil e especialmente 
para as mulheres, seria fazer um Salário Mínimo 
de R$ 730,00. Veja as propostas da Marcha Mun
dial das Mulheres a partir da página 26. 

Esse mínimo de R$ 730,00 faria aumentar 
bem a soma do.s salários e ajudaria a diminuir a 
diferença entre o maior e o menor salário no país, 
melhorando a distribuição da renda. 

O que se quer é a economia do país crescendo 
e a renda sendo dividida. Com o passar dos anos, 
os salários vão atender as necessidades das pessoas 
conforme está previsto na Constituição. 



Veja como se faz a conta 
para chegar no Salário Mínimo 
de R$ 730,00 

Pegamos o total de dinheiro 

que correspondeu a 60% 

do PIB em 2002 e dividi

mos pelo número de rodos 

os que estão trabalhando, 

menos os de 1 O a 14 anos. 

Isso deu R$ 730,00. 
Rctir:1111<1s d:1 ,·<1111.1 11, dv 

1 O a 14 anos, porque queremos eliminar o tra

balho infantil. 

Como tem andado a luta por 
aumento no Salário Mínimo? 

Da boca para fora, todo mundo é a favor de 

um bom aumento para o Salário Mínimo, mas 

até agora poucos setores soc1a1s puseram suas 

forças e seus recursos nessa luta. Parece que falta 

visão política da força e do sentido de aumentar o 

mínimo para toda a classe trabalhadora. 

Veja como o Dieese calcula 
seu Salário Mínimo de RS 1.400,00 

O Dieese propõe um mínimo de R$ 1.400,00 e esse 
valor aparece nas reivindicações de algumas lutas sindi
cais. Dieese é o Departamento Intersindical de Estatística 
e Estudos Sócio-Econômicos. 

Para algumas pessoas, pode parecer que a proposta de 
R$ 730,00, da Marcha Mundial das Mulheres, está rebai
xando o valor proposto pelo Dieese, mas não é assim. 

Acontece que o Salário Mínimo do Dieese está sendo 
calculado para uma família de quatro pessoas, em que só 
uma trabalha. E o Salário Mínimo da campanha da Marcha 
está sendo calculado para uma pessoa e como instrumen
to de distribuição de renda. 

Salário Mínimo e luta sindical 

Alguns sindicatos e categorias têm muito mais 

poder de organização e de negociação do que ou

tros e conquistam pisos salariais bem acima do 

mínimo. Os sindicatos de categorias com menos 

força conseguem pisos baixos, quase iguais ao 

Salário Mínimo. 

O movimento sindical no Brasil cuida de lutas 

de setores, mas faz falta uma campanha solidária 

forre em favor dos que ganham o mínimo. 

. 
.

Reinventando protestos, jovens feministas dão o tom no 8 de Março de 2003, em São Paulo 
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O movimento de mulheres continua na luta por igualdade salarial 

Os salários Jc.: w<los avançariam mais se 
houvesse uma luta sindical unificada. 

Nos últimos anos, o aumento do desemprego 
e a disputa feroz por postos de trabalho ajudam a 
manter o mínimo baixo. Essa situação também 
dificulta o debate sobre o aumento desse salário. 

A Marcha Mundial das Mulheres e 

o aumento do Salário Mínimo

A Marcha Mundial das Mulheres está conven
cida de que, com um aumento real do Salário Mí
nimo, cada vez mais trabalhadoras e trabalhadores 

lutarão para defender esse salário, porque muitos 
passarão a ter como piso um Salário Mínimo mais 
alto, reforçando ações conjunta<; entre categorias. 

A luta das mulheres por salário igual 

A luta por salário igual é uma luta histórica das 
feministas. 

fu mulheres organiza<las no movimento sin
dical têm lutado por igualdade salarial e mais 
recentemente por igualdade de oportunidades em 
seus setores. 

Ultimamente, diminuíram os rendimentos de 
todos, de homens e de mulheres, mas as mulheres 
perderam um pouco menos do que os homens. 
Com isso, diminuiu um pouco a diferença entre 
a média salarial dos homens e a média das 
mulheres. 

É possível que as mulheres tenham perdido 
menos do que os homens, porque algumas estão 
entrando em ocupações que ganham melhor. Isso 

está fazendo aumentar a média de salários das tra
balhadoras. 

Mas o melhor mesmo seria fazer subir a 
média de salário de todas as mulheres aumentan
do substancialmente o valor do Salário Mínimo, 
ponptc c.�s;1 111nlid:1 mdhorari;i a vicia de muitos 
milhões de trabalhadoras, aposentadas e pen
s1omstas. 
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Mais de 46 milhões de pessoas que recebem de 1 a 2 mínimos terão 

na vida melhorada pelo salário de RS 480,00 

De saída, dobrar o valor do mínimo vai aumentar a 
média de salário de homens e mulheres, mas o beneficio 
vai ser maior para as mulheres, porque elas s;io ;i maioria 
entre os mais pobres. Dessa maneira, vai diminuir a 

diferença entre os salários de homens e mulheres. 

Aumentar o mínimo também vai diminuir a di

ferença de salários entre as mulheres que ganham menos 
e as que ganham mais. Como as mulheres negras são a 

maioria entre as que ganham menos, o aumento do 
mínimo também vai elevar a média de saUrio das negras 
em comparaç.fo com a média das não-negras. 

Bom para quem ganha 
até um mínimo 

São 27 milhões de pessoas nessa situação. Dessas, 

quase 14 milhões são mulheres. 

Bom para quem ganha 
de 1 a 2 mínimos 

Outros 19 milhões de pessoas que ganham de 1 a 2 

mínimos também terão aumento de poder aquisitivo. 

Bom para pensionistas, 
aposentadas e aposentados 
que recebem o mínimo 

Somente na agricultura, são 6 milhões de apo
sentados, aposentadas e pensionistas, que dependem 

diretamente do valor do Salário Mínimo para o seu 
sustento. 

Muitos outros milhões de pessoas recebem pensão e 

aposentadorias especiais da Previdência Social no valor 

de um Salário Mínimo. 

--::.-·..=---
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Bom para mulheres 
chefes de família e idosas 

As mulheres são responsáveis únicas por 27 

de cada 100 famílias brasileiras, de forma que o · 

aumento do mínimo tem um impacto forre so

bre as famílias mais pobres onde só entra o sa

hírio da mulher. 

As mulheres também estão vivendo mais do 

que os homens. De cada 100 mulheres com 60 

a 69 anos, 25 são viúvas. De cada 100 apo

sentadas e pensionistas, 42 são responsáveis pela 

família e muitas dessas recebem o mínimo. 

Bom para trabalhadoras e 
trabalhadores em situação 
precária de trabalho 

Trabalhadoras e trabalhadores domésticos, 

dentre os quais 55,5% recebem até um Salário 

Mínimo e outros 32% recebem de 1 a 2 mí

nimos. No serviço doméstico, somente 26% 

têm carreira assinada. 

Conjunto das pessoas que trabalham sem 

carteira assinada, das quais, 40 em cada 100 

recebem o mínimo e outros 31,5% recebem de 

1 a 2 mínimos. 

Trabalhadores por conta própria, dentre os 

quais 32 em cada 100 ganham um mínimb e 

outros 23,5%> recebem de 1 a 2 mínimos. 

Importância do Salário 
Mínimo para as mulheres 
da área rural 

Entre as trabalhadoras rurais, um milhão e 

900 mil não recebem rendimentos por seu tra

balho. Muitas dessas estão na pequena agricultu

ra. O aumento do mínimo pode melhorar a vida 

delas se provocar algum aumento nos preços dos 
alimcnros que chs produzem. 

Já está mais do que na hora de se pagar mais 

pelos produtos da pequena agricultura, que são 

os alimentos básicos: verduras e legumes, batata, 

arroz, feijão, milho e mandioca. 

Em 2000, as trabalhadoras rurais fizeram, em Brasília, a maior manifestação de mulheres no Brasil 
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Milhões de mulheres negras serão beneficiadas com o aumento do mínimo 

Importância da valorização 
do Salário Mínimo 
para as mulheres negras 

Em 2001, o rendimento médio das mulheres 

negras foi a metade do das mulheres brancas e 

um terço do dos homens br:mcos. 

Não temos informação sobre o número exaco 

de mulheres negras que recebem até um Salário 

Mínimo, mas acredita-se que elas são maioria 

entre as mulheres que estão nessa faixa de ren

dimentos. 

Importância do Salário Mínimo 
para outros trabalhadoras e 
trabalhadores 

Quando aumenta o valor do Salário Mínimo, 

aumentam r:unhém os sal�rios calculados com 

base no mínimo, mesmo para quem trabalha 

sem carteira assinada. 

As mulheres ocupadas no mercado informal 

baseiam-se no valor do mínimo para estipular o 

quanto cobram na prestação de serviços (como 

lavar roupa ou fazer manicure), no valor de sua 

diária, no cálculo de rendimentos de pequenos 

negócios. 
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C MO É POSSÍVEL 
AUMENTAR BASTANTE 
O SALÁRIO MÍNIMO 

Acompanhe as razões Que rebatem os argumentos dos Que Querem 

aumentar o mínimo 

Até aqui falamos dos impactos positivos do aumento 

Jo Salário Mínimo. Porém, é importante analisar e 

demontar os argumentos daqueles setores que afirmam 

ser impossível um aumento significativo nesse salário. 

Dificuldades nas pequenas empresas: 
elas podem pagar um mínimo mais 
alto e elevar o faturamento 

---

Muito se teme que o aumento do Salário Mínimo 

não seja suportado por pequenas empresas que seriam 

levadas a demitir ou aré a fechar, principalmente no 

Norte e Nordeste. Esse temor vem quando as pessoas 
pens�un no saUrio apen�L� como custo e não se lembram 

de que as pessoas com mais renda podem consumir 

mais e aumentar o faturamento das empresas. 
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O governo federal pode também apoiar essas 

empresas por meio de crédito, informação, com-

pras governamentais. 

Numa situação de aumento do mínimo, as 
·empresas precisam ser flexíveis, fazendo uma
revisão de sua estrutura salarial, das retiradas dos
donos e das margens de lucro, para se chegar a
uma distribuição de renda mais igualitária.

Para o governo federal e 
governos estaduais o peso do 
aumento do mínimo é muito 
pequeno: eles têm poucos 
funcionários ganhando o mínimo 

Alguns alegam que não se pode aumentar 
muito o mínimo, porque os governos não teriam 

como pagar aos que ganham esse salário. 

Nos governos estaduais e no federal, é peque-

no o número de pessoas que ganham em torno do 

Salirio Mínimo. Como são poucas, o aumento 

para essas poucas pessoas também não vai pesar 
muito na folha de pagamentos. 

No funcionalismo federal, apenas 1 % ganha o 

mínimo e seu peso na folha de salários é de apenas 
0,09%. 

No plano estadual, funcionários e f"uncio1drias 
que recebem até 1,5 Salários Mínimos são 6% do 
total, sendo que o peso relativo das remunerações 
no total da folha de salários é de apenas 0,92%. 

Governo federal pode ajudar 
as prefeituras que tiverem 
dificuldade para pagar 
o Salário Mínimo mais elevado

Nas prefeituras, o peso dos salários de quem 
recebe até 1,5 Salários Mínimos é mais elevado do 
que no governo federal e nos governos estaduais. 

Um quarto do funcionalismo municipal do país 

recebe até 1,5 Salários Mínimos. O total das 

remunerações dessas pessoas representa cerca de 
7, 1 % no total da folha de todos os municípios. 

Mas todos esses dados são da média do Brasil. 
O importante nesse caso são as diferenças re-
gionais e o fato de que essas proporções são bem 
mais elevadas em alguns Estados e em muitos dos 

. , 
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seus mumc1p10s. 

O aumento do Salário Mínimo afetaria mais 

fortemente municípios nos Esrados das regiões 

Norte e Nordeste, em que é maior a participação 

dos rendimentos de até 1,5 Salário Mínimo na 
massa total de salários. 

O volume de gastos com aumento do Salário 

Mínimo será bastante modesto, mesmo nos mu-
nicípios mais pobres. Como o volume não é 

grande, a dificuldade poderia ser enfrentada com 

a constituição de um Fw1do Nacional do Servidor 

Público. Com poucos recursos, o Fundo ajudaria 

a proteger os orçamentos municipais e garantiria 
a execução da política de aumento do Salário 
Mínimo. 

O aumento do mínimo 

e a inflação 

Quando os preços começam a aumentar, di-

zemos que a inflação está aumentando. 

Quase sempre, os preços aumentam por causa 

da ganância. Quem tem facilidade para aumentar 

os preços são empresas que dominam o mercado, 

sem concorrência. Em geral, elas aumentam os 

preços para ter mais lucro. Em certas ocasiões, elas 

começam a vender menos e aí o lucro cai. Então 
das aumem:un os preços p:u·a continuar g:mh,mdo 
igual, mesmo vendendo menos. 

Também elevam os preços empresas como as 
fornecedoras de energia elétrica, que tiveram os 

aumentos de suas tarifas já garantidos nos con-

tratos da privatização, quando compraram as 

empresas do governo. 
Uma outra causa de aumento de preços acon-

tece quando tem mais gente podendo e querendo 
comprar e não há produtos suficientes nas pra-
teleiras. Foi mais ou menos o que aconteceu no 
começo do Plano Cruzado. A5 pessoas, com um 
salário um pouco melhor, queriam comprar mais 

papel higiênico, fraldas descartáveis, leite e não 

encontravam os produtos. Com tanta gente que-
rendo, o preço subi:i. 

E por que faltavam esses produtos nos mer-
cados? Porque as fábricas não estavam preparadas 
para atender esses novos compradores, não ti-
nham máquinas nem funcionários suficientes. 
Ou, então, porque só escavam preparadas para 
produzir produtos de luxo . 
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No Fórum Social Mundial de 2003, feministas jovens debatem o movimento de mulheres 

Então, se aumentar o mínimo, vai 
aumentar a inflação? 

Para evitar essa situação de muita procura e 

pouca oferta de produtos é que estamos propondo 

aumentar o mínimo aos poucos e não tudo de 

uma vez. Estamos também propondo que se faça

ao mesmo tempo uma reorganizaç.'io da produção 
no país, de modo que as fábricas e a agricultura se 

adaptem para produzir bens de consumo de 

massa, em grande quantidade. 

Quando a produção atende a procura, não 

tem inflação. Veja o exemplo a seguir. 

Já em 2003, o Ministério do Desenvolvimento 
Agrário está favorecendo crédito para que os 

pequenos agricultores produzam mais alimentos 

básicos, como arroz, feijão, milho, mandioca, 

batata. Essa produção maior de alimentos vai ter 
compradores certos: os que vão receber recursos 

do Programa Fome Zero. 

Então, por que se arrocha tanto 
os salários, com a desculpa de que 
é para segurar a inflação? 

Os economistas que têm dominado a política 

econômica do Brasil não acham que é possível 

fazer o que estamos defendendo, que é aumentar 

os salários e mudar a organização produtiva. Eles 

acreditam que só tem um jeito de obrigar as 

empresas a não aumentar os preços: deixar as 

pessoas com pouco dinheiro. Eles pensam assim: 

se as pessoas tiverem pouco dinheiro para gastar, 

as empresas vão manter os preços, para disputar 

os compradores. Se os preços não sobem, a in
flação está controlada. Mas, para que isso fun

cione, é preciso arrochar os salários e deixar os 

juros bem altos. 

Essa estratégia de arrochar salários foi usada 

desde a ditadura militar para controlar a inflação. 

Só causa sofrimento e desemprego. Sem compra

dores, as empresas fabricam menos produtos, 

fecham postos de trabalho e as pessoas ficam com 

menos dinheiro ainda para gastar. 

Os impactos sobre 

a Previdência Social 

Um dos argumentos mais usados para pôr em 
dúvida uma política de aumento do Salário Míni
mo é dizer que a Previdência Social ficaria sem 

dinheiro para pagar as aposentadorias. Só que a 

realidade não é bem essa, como vamos ver. 



A Constituição de 1988 definiu várias fontes 

de financiamento para a Seguridade Social, que 

abrange a Previdência, a Saúde e a Assistência 

Social. De 1�88 para cá, todo ano as fontes de 
financiamento cobrem os gastos dessas três áreas 

e ainda sobra. Mas, o governo de Fernando Hen
rique Cardoso foi tirando dinheiro da Seguridade 

· Social para pagar os altos juros da dívida pública

mterna e externa.

Na verdade, o rombo que a Previdência tem é 

com mais da metade da população brasileira, que 

está fora da aposentadoria, da licença maternidade 

e da licença por doença, porque não contribui 
com o INSS. Se o Salário Mínimo mal dá para 

comer, como separar R$ 30,00 para pagar a 

Previdência? 
Ora, o aumento dos rendimentos pode con

tribuir com a inclusão dessas pessoas no sistema. 

E também aumenta a contribuição de quem 

trabalha com carteira assinada. 

De qualquer forma, é obrigação da Previ

dência distribuir a renda por meio dos benefícios 

e não ficar dependendo somente das contribui

ções de trabalhadoras e trabalhadores. 

Dobrar o valor do mínimo nas 
aposentadorias é possível 

O esforço para dobrar o valor do mínimo em 
quatro anos vale a pena, considerando que vai 
alcançar mais de 35 milhões de brasileiros. E pode 
ser bem sucedido, porque é possível financiar a 
elevação do gasto com aposentadorias e pensões 

com o aumento da própria arrecadação do INSS 

(da Previdência). 
A arrecadação tem muito espaço para crescer: 

O com o crescimento econômico 

O com mais carteiras assinadas 

O com a recuperação e elevação dos salários. 
Isso aumenta a massa salarial do setor formal 
e os rendimentos dos autônomos 

O com a elevação do próprio salário mínimo, 

que contribuirá para a elevação da massa sala

rial e da arrecadação da Previdência Social 

O com o combate à sonegação e 

O com a adoção de medidas para incorporar na 
Previdência Social a maioria dos trabalhado 
res autônomos. 

Re? Latinoamericana MuJeres Transformand la Econornía
o 

Redes ajudam a construir propostas para diminuir a pobreza entre as mulheres 
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Lutar para aumentar o mínimo é lutar por grandes mudancas na 
' 

economia e nas decisões políticas 

O aumento do Salário Mínimo só faz sentido se com

binado a uma reestruturação da economia voltada para: 

O a criação de empregos, 

O a produção de bens de consumo de massa, e 

O a prestação de serviços que garantam o acesso a direi

tos básicos. 

Isto o mercado sozinho não opera. Só vai funcionar 

com decisões políticas dirigidas a reverter séculos de 

crescimento econômico baseado na concentração de 

renda e na exclusão. 

Princípios das novas políticas 

Para dobrar o valor do Salário Mínimo e depois levá

lo a R$ 730,00 é preciso recolocar o debate sobre 

transformações estruturais e sobre o processo de tran

sição que devemos estabelecer - qual seu ritmo, quem 

irá ganhar e quem irá perder e o que. 

As políticas que operam essas transformações devem 

contemplar o crescimento econômico centrado 

O no fortalecimento do mercado interno e de con
sumo de massa e 

O no estímulo à poupança interna. 

Essas políticas devem privilegiar a ex

pansão do emprego formal e da renda de 

trabalhadoras e trabalhadores como for

ma de ampliar a base de contribuição 

para o INSS. 

Estender os direitos previdenciários 

a todos (idosos e rurais) é um gasto de 
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Toda a sociedade deve ser responsável pelas crianças, idosos e doentes 

natureza social Jefini<lo pela Constituição de 
1988, para reparar a "exclusão" originada do 
próprio desenvolvimento econômico brasileiro. É 
um gasto que não deve ser visto como problema 
nas contas. 

Responsabilidade pública 
na reprodução humana 

No Brasil, o cuidado com os filhos vem sendo 
tratado como um problema a ser resolvido dentro 
da família, por falta de creches e de outras políticas 
de apoio. 

Nesse cenário, uma mulher contrata uma 
empregada doméstica com carteira assinada para 
cuidar de suas filhas. A empregada, por sua vez, 
contrata informalmente outra mulher do bairro 
para cuidar dos seus próprios filhos. Isso tudo vai 
formando uma cascata de menores salários e 
menos direitos. Esse modelo só é possível por 
causa do baixo valor do Salário Mínimo. 

Em 1999, o trabalho doméstico era ocupação 
de 17 de cada 100 trabalhadoras. E os salários das 
domésticas e dos poucos trabalhadores do setor 
eram baixos. A maioria, 87 de cada 100, recebia 
até 2 Salários Mínimos. 

Esse modelo nós não queremos. Temos que 
construir outras formas, baseadas na socialização, 
nas políticas públicas, na divisão do trabalho entre 
as pessoas que convivem em um mesmo espaço, 
nos laços de solidariedade entre pessoas amigas e 
vizinhas. 

Nossa proposta: chegar a um 
Salário Mínimo de R$ 730,00 

A Campanha da Marcha Mundial das Mu
lheres tem um objetivo, desdobrado em econô
mico e social, e expresso em dinheiro. Tem tam
bém uma proposta de execução em duas etapas de 
quatro anos. 

Nos primeiros quatro anos, a proposta é do
brar o valor do mínimo, chegando a R$ 480,00. 

Depois, queremos chegar a um valor do Salário 
Mínimo que represente uma distribuição de renda 
mais justa. Para isso, a segunda etapa de quatro 
anos pretende elevar o mínimo a R$ 730,00, em 
valores de 2002. 

Para fazer o cálculo, tomamos o valor equi
valente a 60% do PIB (Produto Interno Bruto) e 
dividimos pelo número dos que trabalham com 
recebimento. 



Descontamos do total as crianças de 10 a 14 

anos, que não queremos ver trabalhando. Em 

valores de 2002, essa conta dá R$ 730,00.

Sabemos que este valor não pode ser definido 

por decreto de um dia para o outro, porque seria 

grande o risco dele não ser aplicado. Além disso, 

seu valor real poderia ser corroído pela inflação 

provocada pela demanda de produtos de consu

mo popular que não estão hoje disponíveis no 

mercado nas quantidades necessárias. Por tudo 

isso, falamos de um conjunto de políticas neces

sárias à valorização do Salário Mínimo, distribuí

das ao longo de oito anos. 

Nossa proposta: reajuste da 

inflação anual + aumento real de 19% 

Nossa proposta é a de que a cada a.no o Salário 

Mínimo receba o reajuste correspondente ao 

total da inflação no ano mais um aumento real 

de 19%. 

A inflação deverá ser medida por índice que se 

aproxime do consumo das pessoas de baixa renda. 

Nossas ações: 

O Debater com os grupos de mulheres e movi
mentos sociais aliados para que o aumento do 
Salário Mínimo seja uma bandeira permanente de 

todas e todos. 

O Debater amplamente na sociedade, criando 

uma corrente de idéias favorável ao aumento do 

Salário Mínimo. 

O Promover ações públicas e mobilizações que 
dêem visibilidade ao Salário Mínimo. 
O Exigir do Governo Federal uma política de 
reajuste sistemático do Salário Mínimo e de recu

peração de seu valor, conforme os valores que es

tamos defendendo. 

O Pressionar parlamentares federais para 

aprovarem uma lei que expresse nossa proposta. 

Agosto de 2003: a primeira grande mobilização 

Nossa primeira grande ação será durante a Marcha das Margaridas, das 
trabalhadoras rurais, que tem o aumento do Salário Mínimo como uma de suas 
principais reivindicações 
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De 1940 a 2003, o mínimo perdeu Quase dois terços de seu valor e mantém 

na pobreza milhões de pessoas que dele dependem 

Julho de 1940, 
criação do Salário Mínimo 
pelo governo de Getúlio Vargas 

O valor inicial do Salário Mínimo foi calcula

do pelo valor médio dos salários na indústria. 

Em 1940, o mínimo passou a ser um valor de 

referência para os trabalhadores das indústrias, 

mas não para a maioria. Além disso, naquela 

época o mínimo não era igual em rodo o Brasil, 

era diferente em cada região. 

Em reais de hoje, a média dos salários mí

nimos regionais de 1940 seria de R$ 661,00. Esse 

valor foi pensado como o necessário para o sus

tento de uma pessoa. Comparado aos R$ 240,00 

de hoje, parece muito. Mas não é, como vamos 

ver a seguir. 

Salário Mínimo de Getúlio 
transferiu dinheiro 
dos pobres para os ricos 

O Salário Mínimo de 1940 foi muito bom 

para o bolso dos patrões, que enriqueceram com 

dinheiro tomado dos trabalhadores e trabalha

doras. Veja a seguir como foi feita a transferência 

de dinheiro dos pobres para os ricos. 

1. Doze anos sem reajuste. A lei de 1940

garantiu aos patrões que o mínimo ficaria três anos 

sem aumento. Mas, foi muito pior: o Salário 
Mínimo ficou congelado durante doze anos, 
perdendo valor para o aumento da inflação e do 
custo de vida. No começo, havia falta e racio
namento de alimentos, por causa da guerra. E, 
também por causa da inflação, os alimentos foram 
ficando cada vez mais caros. Nessa época, o povo 

fez movimentos contra a carestia, mas o Salário 
Mínimo ficou igual. Além disso, o Salário Míni
mo baixo derrubou também os outros salários. 

Em 1950, Getúlio foi eleito presidente e em 

1952 deu o primeiro reajuste do mínimo em doze 

anos, mas esse reajuste de 31,9% não cobriu a in

flação acumulada desde 1940. Esse reajuste foi da

do porque, com o fim da guerra, a indústria brasi

leira estava ficando mais forre, principalmente a 

indústria do aço e de substituição das importações. 

Os salários continuaram achatados. 

•' 
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Mulheres negras são as mais discriminadas no 
mercado de trabalho 

• 
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As mulheres são a maioria das pessoas que 
trabalham sem carteira assinada 

º 
< 
:'f 
o 

Em troca da submissão, as empresas ofereciam 

mais direitos, salários melhores e mais garantias de 

permanecer no emprego. Esses trabalhadores ti

veram melhorias no padrão de vida no tempo da 

ditadura militar, em que o modelo de crescimento 

econômico concentrava cada vez mais a renda na 

mão de poucos. 

A partir de 197 4 cresceram as greves nas 

fábricas e já havia mais pressão pela abertura 

política. O governo Geisel passou a dar reajuste 

integral para os que recebiam de 1 a 3 Salários 

Mínimos. Na seqüência dessa política, de 1974 a 

1982, o Salário Mínimo acompanhou o cres

cimento da renda do país. Depois disso, voltou a 

perder valor dianre da inAação. 

Doze anos de rebaixamento 

entre 1990 e 2002, 

de Collor a FHC 

Nesse período, a economia foi ficando quase 

parada, aumentou o desemprego e caiu mais 

ainda o valor do Salário Mínimo e dos salários em 

geral, principalmente depois de 1997. Cada vez 

mais pessoas passaram a trabalhar sem carreira 
assinada e sem recolher para a Previdência. 

• 

t 
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Companheiros 
N V u çu, l d ut t ro e 1992 

Acabo de receber uma carta de um companheiro nosso, Pe Godoy, de João 
Pessoa, que me comoveu. Entre outras coisas �la diz:"desde f8vereiro, quando do 
nascimento da nossa ANPB. como membro fundador, venho incentivando os colegas 
de presbitério a se filiarem. Porém, a falta de informação é grave. Nunca rece
bi uma falinha siquer que dissesse a quantas anda a nossa ANPB". 

Muito obrigado, Godoy, sua carta me obrigou a entrar em linha direta1 
com a tipografia que publicou nosso 19 Boletim e, com susto, sou informado de 
que o Boletim-ainda está lá, aguardando os endereços. 

Godoy, foi bom, Muito obrigado. Isso nos forçou a dar passos rápidos 
a facilitar uma comunicação maissistemática e organizada. Quero apenas adiantar 
ao companheiro, que não é disp·licência de nenhum membro da Diretoria, mas sim 
uma limitação circunstancial pela distância em que nos encontramos. Somos 11 
pessoas vivendo desde o Rio Grande do Sul até o Xingu. Assim mesmo já consegui
mos realizar duas reuniões - uma em Carrpinas no fim de abril e outra em Nova I
guaçu no mês de julho pp. 

Incluo os nomes e endereços de toda Diretoria e Conselho Fiscal, as
sim como o do Secretariado. 

1'i' Diretoria 

Presidente - Pe Agostinho Pretto 
Av. Mal. Floriano Peixoto 2262 CEP 26210-000 Nova Iguaçu - RJ 
Tel - (021) 767-8570 

Vice-Presidente - Pe Nilo Pisaneschi 
Rua U-54 esquina com Rua-58 CEP 75510 Vila União- Goiânia-GO 
C. Postal 174 CEP 74001 Goiânia-GD Tel - (062) 287-2860

1 9 Secretário - Pe José Antônio Abreu Outra 
Caixa Postal 180 CEP 49.800-000 Jaazeiro-BA Tel. (075)8362142 

2� Secretário - Pe João Roberto Masiero 
Caixa Postal 1001 CEP 95700 Bento Gonçalves-RS 
Tel - (054) 252-1574 

19 Tesoureiro - Pe José Pietrobom Rotta 
Rua Pe José Balsco 111 Vila Talarico CEP 03534 são Paulo-SP 
Tel - (011) 295-2880 

Bl\NO'.) BRADESCX) - Vila Matilde - Uruana - SP - Ag 1415 Conta 006057-7 

29 Tesoureiro - Pe Daniel Aloisio Hemkemeir 
Pr João Paulo II - Paróquia de S. Roque CEP 85820 Nova Aurora-PR 
Tel - (0452) 43-1289 

CCNSELHO FISCAL 

EFETIVOS 1- Pe Manoel Henrique de Melo Santana 
Casa Paroquial - Pr Floriano Peixoto 297 
Tel - (082) 265-1113 

2- Pe Alírio Bervian
Trv Comte Castilhos 175
Caixa Postal 06 CEP 68370 
Tel - (091) 515-2043 

3- Pe Marcos Rech
Rua Santo Antôniop 28

Altamira-PA 

CEP 57150 Pilar-AL 

Caixa Postal 103 CEP 88800 Criciuma-SC 
Tel - (0484) 33-1079



SUPLENTES 1- Pe Maria Pio de Faria 
.Pr M. Goulart 106 
Caixa Postal 106 CEP 37150 
Tel - l035J 561-1546 

2- Pe Oralino Zanchin

Carmo do Rio Claro�MG 

Rua dos Recifes - Coophanila 11 CEP 79070 Campo Grande-MS
Tel - (067) 386-3258

3- Pe Wilson de Oliveira Sales
Rua Pe João de Castro Costa 2 CEP 03749 Ponte Rasa - São Paulo
Tel - (011) 206-4320

SECRETARIADO 
t3v 

S D S O sala 523 - Edifício Venâncio VI 
CEP 70393-900 Brasília-D� 
Tel - (061) 226-2298 

Caixa Postal 003846 
Agência 470112_ - Rodoviária 
CEP 70084-970 BrasÍlia-DF 

Os passos dados nos primeiros meses da Associação, você os encontra 
no Boletim n9 1 que já está pronto há quase dois meses, mas que só agora come
ça a ser enviado aos membros-sócios, aos bispos. às Entidades e a quem. num 
primeiro momento, achamos oportuno. A edição é de apenas 3,000 exemplares. E 
mais um Boletim informativo, logo teremos um Boletim de experiência�. informa� 
ções e formação. Somos ainda uma Associação recém-nascida, mas já começa a fa
·1ar e a se comunicar.

O Secretário em Brasília possue uma máquina de escrever, uma 
cadeira. Já tem uma conta no UNIBANCO Ag 469 C/C 115658-4. - Quadra 503-
silia. Tentando dar rosto e agilizar um modesto Secretariado que nasce, 
uma sobrinha minha, Lila. 

mesa, 
Bra
está 

Uma evolução está acontecendo - a Associação vai assegurando sua au
tonomia, aprofundando seus objetivos propostos no Estatuto e aspectos destaca
dos no Regimento Interno. Há uma frase do nosso bispo Dom Jayme, dita no temp� 
Rm que tramitávamos o nascimento da Associação: "Se dentro de cinco anos a As
sociação conseguir firmar os seus objetivos e encontrar o seu "modus vi vendi". 
já terá dado um grande passo". Com isso corJl)anheiro vamos nos apoiar mutuamen
te e não perder a ocasião de contribuir, perguntar, sugerir, criticar •.. 

Agradecemos aos que mais contribuiram até o momento para que pudésse 
mos dar estes passos - toda a Diretoria, naturalmente, a Presidência da CNBB-:
através de Dom Jayme, Pe Virgílio Uchoa, Pe Síveris, Pe Inácio, Irmã Alzira e 
demais funcionários da CNBB, os companheiros de "padres casados", Feli roe:cto e 
Schmidt que foram incansáveis em nos abrir caminho em Brasília, os padres da I 
grej a de Santa Cruz, os estigmatinos que nos cederam o primeiro local para le-:

galizarmos a Associação. Não podemos esquecer a Lila que continua dando exped� 
ente no Secretariado. Ao encerrar quero deixar em destaque a grande contribui
ção dada como conteúdo e elaboração dos documentos, do nosso Vice-Presidente , 
Pe Nilo Pisaneschi. 

Atenciosamente, 

P:;gostinho Pretto



?fov I uaçu, 23 d julho d 1988

Godofr do De len 
t"ISEREOR 
Postfaoh 14 50 / r, ozartstrasse 9 
D-5100, chen / R.F. de Alem ia

Meu caro Godo redo 

H' uito t o que n'""o lhe escrevo. Ont 
do, e scut do a 1 itura de uma carta envi d 
brei de você e ohei que devia lhe m ndar a o 

no Secr taria
el isereor, e lem 

ta pedindo orienta-
çao. 

Você, in 1, 01 pesso que no ajudou d nc dear todo 
tr balho tr v&s ·ud si ni ic tiva que nosve s ndo forneci

da. Hoje sentimos qua Pastor l Operâri como um presença-força n
I r ja e no social. 

ia I 1r J , PO partici men almente n reunião dos Bispos-
diretã.o x cutiva CNBB. e 110 ocial, cont r. co bo li ran-
ças que atribu • PO o seu ng jamento. Só p � ilu tr · - paraaas 
prôxim s el�iyÕ a V z�ador, no dia 15 de novembro,oont os com 

ais de 300 candid tos qu p saram pel PO e m nt s us vínculo 
co a mesma. 

, a conau.lt que quero i zer, outr . Qu do juntos dis
c ti a o Pro·eto, noR Recreio Oc Bandeirantesl com um boa "cai
pirinh ", você nos dizia: aç mo Projeto po trea a o e quando 

ntrare no 39 no, já no inhem um novo,para a sua continuidade. 
isso qu est os azendo b ndo d iser or ótimas re 1 xõea. 

; • N 

A>enas qu r1 os que voce nos d aa a p avr de ori nt çao, pois 
não quere os cri r dificuld de . Apec s quere o nt nder. 

P Mi ereor não n end o nos o pl 110 deso ntrali-
zador do cional, e mo a 1 port·ncia d al uns libera 
dos, • ur um preces o d ormação si te ática. 

im, se você pud r nos dizer e a pal vr de ori ntaç·o, 
íc· t o mu.i.to r os. N·o exi t nad d rav , r ve, apena 

q er!au.oe ent nder se a r, i eor cha ue dev os b ixar o valor 
do Projeto, a la tra lha e ntendimentos co a CEBEMO. 

A 
do 

otâo de que o no oo 29 Projeto se concr tize, tir 
89 a 91, av z que dispomos d 141 11 marcos, ainda. 

O iue no deixa ín e uroa, é deque devémos re zer o Projeto, 
subm te-lo o CERIS, o que alit pre ize os

Mand -nos uma pal vra nest sentido. 

Le tranças à fa....Ília e aqui e t os par voltar os ao Recreio. 

o a.rui o

Pe A6ostinho Pr tto 
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Godofredo Deelen 

Meu caro :A�.fre& ��en 

Nova Iguagu, 22 de janeirO de 1988 

m! meses que não tenho notícias tua•, btm como contatos

com peaeoaa do MISERmR. 

Não queremos perder de umdria, a a�uda que Kisereor

nos tem dado e vem dando ,o::iis • o Nacional d.e Pastoral Ope�-

ria. 
Indis tiv lmente, foi atrav&a da ajuda. ag1nificativ 

do isereort que a PO poude r os passos que t ntam.oe descrever 

no •dossiê", "Oa l0 no da PO no Brasil". 

Delen, tenho trabalhado basta.nt aobre est• "dosail", 

mas nunca esqueci que um dia vool me ped.iu que, dentro das minhas 

possibilidades, um depoimento peaaoal do meu engajuento no mun

do do trabalho. Nem ••:L se a.inda te intereaaa. J' ta• tanto tem

po. Em todo cuo, o importante 4 constatar, atrav4s de todos os 

depoimentoa dadoa peloa delegado• l �ltima Asaembldia Nacional• 

que �aleu a pena e compensa oontimar irxveatindo. 

Delen, quando na 'ultima reunião da Executiva da 87, 
Enook, o encarregado de controlar a aplica9ão do Projeto, obser
vou que já era tempo de renovar o pedido para a continuidade des

-

se Projeto. Então, me lembrei de escrever a você, e, claro, a to
-

dos oa respons veis diretoa desto Projeto, para que não abandonem
e esque9am, mas aim, dentro das possibilidade , continu.em nos a;ju

-

dando. 

Ainda que wa pouco atraza.do, envio votos de wa fr'1tuo

eo trabalho para 88. 

Reoomenda9Õea aos familiaree 

Pe Agostinho Pretto 
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Mensagem aos Trabalhadores de Nova Iguaçu

1 º de Maio, dia do trabalhador, dia da trabalhadora.

Memória de muita luta e sangue. 

Momento de se retomar energias para o difícil embate com as elites brasileiras. Elites que

esmo sucateando os direitos da classe trabalhadora.

1 º de maio, dia da tomada de consciência da situc1çao brasileira e começar a reaçao. Caso

contrário, mais sofrimento e morte se abaterao sobre nós.

A onda neoliberal invadiu de vez o Brasil. É a chamada Reforma do Estado, o Estado Mlnimo.

O governo faz de tudo para fugir de sua obrigações sociais, para roubar os direitos dos

trabalhadores: 
• Comprou deputados que votaram a reforma da Previdência contra os trabalhadores e a •

favor de seus interes�es;
• está destruindo a universidade pública para acabar com o ensino gratuito;
• abandonou as escolas públicas;
• não investe mais na saúde.
O governo só pensa em privatizar as suas obrigações sociais. Ele quer que o trabalhador

pague por seus serviços.
,A política econômica do governo federal tem alimentado o desemprego, a miséria, a exclusão

e a violência. Os poucos assentamentos rurais só aconteceram após muita luta, prisões e sangue.
Eriqu�nto o governo castiga a classe trabalhadora, ele afaga as elites:
• perdoa as dividas dos usineiros;
• socorre bancos com o dinheiro da saúde e da educaçao;
• privatiza estatais ricas e lucrativas com "moeda podre".
Manipulando a opinião pública através da imprensa, do rádio e da televisão, o governo e

seus aliados tentam nos "contencer" que estas rasteiras são boas para nós.
Acorda Povo Trabalhador!

Os municípios de nossa diocese estao abandonados. Nova Iguaçu, por exemplo, falida com 0
"de�vio" de recursos públicos; está um lixo só. Com o lixo estão aumentando as doenças em nosso
meio. As escolas municipais e§itão paradas há 4 meses por falta de pagamento de salário. As obras
também estao paradas, as ruas esburacadas ...

º. prefeito de Nova Iguaçu só governa na base da maracutaia. A maioria dos vereadore� se
calam pois sao partidários do "é dando que se recebe". 

As eleições municipais estão chegando. Muitos espertinhos vão novamente querer enganar a
população, fazendo obras de última hora.

Em nom d ·c1 
País Não dá 

� a v1 a, precisamos nos unir e lutar pela justiça em nosso município, Estado e. mais para ficar calado. Não dá mais para cada . 
mesmo barco. Se ele afundar afu d . 

um pensar só em s1. Estamos todos no
. . . , n amos todos Juntos. 

E preciso unir o cordão, dizer às pessoas o que está acontecen . 
estão contra a classe trabalhadora.

do, denunciar os políticos que

Justiça e Paz se Abraçarão.

Pastora/ Operária de Nova Iguaçu 1 º "' 
- ue mato de 1996.
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Mensagem aos Trabalhadores de Nova Iguaçu 

1 º de Maio, dia do trabalhador, dia da trabalhadora . 

Memória de muita luta e sangue. 

Momento de se retomar energias para o difícil embate com as elites brasileiras. Elites que 

estao sucateando os direitos da classe trabalhadora. 

1 º de maio, dia da tomada de consciência da situnçao brasileira e começar a reaçao. Caso 

contrário, mais sofrimento e morte se abaterao sobre nós. 

A onda neoliberal invadiu de vez o Brasil. É a chamada Reforma db Estado, o Estado M!nimo. 

O governo faz de tudo para fugir de sua obrigações sociais, para roubar os direitos dos 

trabalhadores: 

• Comprou deputados que votaram a reforma da Previdência contra os trabalhadores e a •

favor de seus interes�es;

• está destruindo a universidade pública para acabar com o ensino gratuito;

• abandonou as escolas públicas;

• não investe mais na saúde.

O governo só pensa em privatizar as suas obrigações sociais. Ele quer que o trabalhador

pague por seus serviços. 

,A pol!tica econômica do governo federal tem alimentado o desemprego, a miséria, a exclusão 

e a violência. Os poucos assentamentos rurais só aconteceram após muita luta, prisões e sangue . 

. Eriqu�nto o governo castiga a classe trabalhadora, ele afaga as elites: 

• perdoa as dividas dos usineiros;
• socorre bancos com o dinheiro da saúde e da educação;

• privatiza estatais ricas e lucrativas com "moeda podre".

Manipulando a opinião pública através da imprensa, do rádio e da televisão, o governo e

seus aliados tentam nos "comencer" que estas rasteiras sao boas para nós. 

Acorda Povo Trabalhador! 

Os municípios de nossa diocese estao abandonados. Nova Iguaçu, por exemplo, falida com o 

"desvio" de recursos públicos; está um lixo só. Com o lixo estão aumentando as doenças em nosso 

meio. As escolas municipais e?tao paradas há 4 meses por falta de pagamento de salário. As obras 

também estao paradas, as ruas esburacadas ... 

O prefeito de Nova Iguaçu só governa na base da maracutaia. A maioria dos vereadores se 

calam pois sao partidários do "é dando que se recebe". 

As eleições municipais estão chegando. Muitos espertinhos vão novamente querer enganar a 

população, fazendo obras de última hora. 

Em nome da vida, precisamos nos unir e lutar pela justiça em nosso município, Estado e 

País. Não dá mais para ficar calado. Nao dá mais para cada um pensar só em si. Estamos todos no 

mesmo barco. Se ele afu�dar, afundamos todos juntos. 

É preciso unir o cordão, dizer às pessoas o que está acontecendo, denunciar os políticos que 

estao contra a classe trabalhadora. 

Justiça e Paz se Abraçarão. 

Pastoral Operária de Nova Iguaçu - 1 º de maio de 1996. 
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Volta Redonca, lR ce seterobro de 19P7. 

I lrno Sr: 

I - HISTÓRIA DE VOLTA REDONDA: 

p._ cidade nasceu de um distrito de Barra Mansa a partir 

da fundacão da Companhia Siderúrgica Nacional em 1941. 

Para buscar braços na época, a em�resa trouxe trabalha 

dores ao campo e assessores estranqeiros. A populacão de oriqew �inei 

ra teve um marcante peso no povoamento da re0ião. 

Em Volta Redonda, o trabalhador trocava o trabalho de 

sol-a-sol do campo pela jornada de trabalho de 8 horas e muitas ,ho 

ras extras. Recebia aqui um salário que chegou a ser o nrimeiro ·na 

es.cala-de- poder-· aqtais-it--i vo. A empresa -desenvolveu UJT1 -nro0raP.1.a- hahita 

cional fornecendo moradia mediante aluguéis simbólicos. O lazer foi' 

desenvolvido com a criação do Recreio do Trabalhador e a nro�or.ão de 

co�oeticões esportivas e shows artísticos. 

Tudo na cic.aa.e qirava em torno da CSN. Da construcão ' 

das casas, ao cal�amento de ruas, constru�ão de orar.as e jardina�ern' 

estava a acão do service social da empresa. 

Esse foi um período de :i;,ro�resso para os traba.lhacl.ores 

durante o gual foi-se criando na consc·iênc'ia da Ir.assa a imaaem a.a_ 

?'rande " r-� CSN ". Isso se deu no decorrer das décadas aos anos ce 

1940/1950 e inicio dos anos de 1960. 

Pela ação dos fundadores da empresa, Getfilio Vargas e 

Amaral Peixoto, os petebistas tiveram um forte penetra�ão entre os 

trabalhadores. No movimento sindical, essa corrente predominou até o 

golpe militar de 1964. Corno fruto disso, os trabalhadores não chega

ram a viver confrontos com a empresa, nem mesmo participanao dos 

aconteci�entos turbulentos dos anos 1962/1963. 



Os anos dourados dos trabalhadores com bene�Ícios sociais, 

reajustamentos salariais trimestrais e benefícios sociais seriarr. su

cedidos por outros de cerdas sociais a nartir ao nolne militar de 1964. 

II - GOLPE MILITAR E O SINDIC�..LISMO 

O movimento militar de 1964 trouxe nara o Movimento sinci 

cal na cidacl.e uma fase, marcada nor intervencão nos orcraos de classe' 

e um grande vazio de cl.ireção motivado :nelo afastamento dos ativistas' 

através de cassaçoes, demissões e prisões. 

Dentro do vazio de direção, foi realizada urr.a eleir-ão em 

1968 quando foi eleita para o Sindicato dos Metalúraicos UP.1.a diretori 

a totalmente despreparada. O presidente dessa c.iretoria seJP,:r're teve ' 

visões patronais e até hoje sustenta posi�Ões direitistas. Por exces

so de repressão militar, esta disparou um tiro errado e, a oartir do· 

AI-5, prendeu os diretores e a diretoria foi cassae1.a. Foi UJ"l.a renres 

sao violenta, sendo a tortura largamente utilizada pelo Exército. 

Dentro do vazio político surguiu em 1974 um-aruno que· con 

-:ruistou os metalúrqicos, partidos oolí ticos e igrejas nara a toI!1acl.a ' 

do Sindicato nas eleicões que se realizaram na0uele ano. A decerção ' 

veio muito rapidamente, sucedendo-se 9 anos de nelequisJPo imobilista. 

III - P._SCENSO DO t�OVP�ENTO 

A partir do movimento sindical do P-BC, que teve início em 

1978, um grupo ae sindicalista passou a lançar-se publicamente como ' 

Oposição Sindical Metalúr�ica. O 0uadro sindical anresentava-se nu� ' 

imobilismo tal que nem campanhas salariair:; existiam, tudo se reswr.in

do, por �arte do Sindicato, nas h�mo1og�ç�es anuais de in�ices ofici

ais. Esse arupo de oposição foi a mola :nropulsora e.a camnanha salari

al de 1979, quando conseguiu transformar assembléias com nouco mais ' 

de 200 pessoas em assembléias com mais de 10.000 (dez mil) participan 

tes. Nesse ano foi realizado o melhor acordo sindical, anos que se vi 

riam a suceder até os dias ele hoje. Corno fruto disso, a Oposicão Sin

dical ganhou um grande reconhecimento no seio da cate�oria. 



Nas eleições de 1980, o favoritismo da chapa da Oposição 

�indidal -_ era vislvel para toda a população da cidade. 

Somente a fraude eleitoral praticada de forma muito gro� 

seira, com a decisiva participação da Delegacia Regional do Trabalho 

foi capaz de fazer com que a oposição ganhasse e não levasse. 

Nos anos seguintes, esse grupo de oposição continuou sen 

do o carro chefe das campanhas salariais que se seguiriam. 

Novas eleições que se deram no ano de 1983. Esse proces

so eleitoral foi bastante tumultuado. O campo para a fraude grossei

ra praticada nas eleições anteriores já não existia politicamente. 

Erros deixados propositadamente no encaminhamento do processo eleit� 

ral serviram de base para uma verdadeira guerra jurldica, marcada po� 

cinco mandatos de segurança e uma ação cautelar. Paralelamente, foi ' 

feita uma�..batalha-política �om o Ministério do Trabalho, quando sua' 

participação-era duramente denunciada. 

IV - NOVA POL1TICA 

Uma vez empossada a chapa da Oposição Sindical, o sindica 

to assumiu outra face aos olhos dos trabalhadores. A imprensa é ativa 

da, a situação dos trabalhadores, sujeitas às más condições de traba

lho passa a ser denunciada sistematicamente. Com dois meses de traba

lho foi tentada uma greve na Companhia Barbará e outra na Multipó em 

Barra Mansa. Uma greve vitoriosa na Litográfica, do grupo Matarazzo ' 

foi levada a cabo. 

Na Companhia Siderúrgica Nacional foi levado um trabalho' 

visando provocar o surgimento de ativistas para o movimento. 

O grande desafio que se tinha pela frente era conduzir 

uma boa campanha salárial na Companhia Siderúrgica Nacional em· 1984. 

Esta empresa apresentava-se para o movimento sindical como o grande ' 

gigante nunca tocado. 

O quadro de ativistas foi crescendo e se tornando a cor

reia de transmissão dos trabalhadores sindicato e vice-versa. 

A diretoria do Sindicato era proibida de entrar na usina, 

onde está a maior concentração operária da região, Os ativistas leva

vam a cabo o movimento promovendo reuniões, panfletando. O sindicato 

se encarregava de fornecer todo o material gráfico necessário desde ' 

boletins semanais, boletins por setores e cartazes. 

Uma nova força foi buscada para essa campanha quando fo-' 

rarn chamadas as associações de moradores e grupos de mulheres e comu

nidades. Toda condição de trabalho foi dada a essas organizações em 

termos de material de imprensa, carros de som, pano para faixa, tin-



t.as etc .. , nenhuma tutela foi exercida pela direção sindical sobre os

trabalhos que eram conduzidos por essas entidades. O resultado foi ex

tremamente gratificante. A criatividade fez com que formas mais dife

rentes de participação surgissem. Assembléias com centenas de parti·c!

pantes foram realizadas nos bairros, enquanto os ativistas realizavam

expressivas reuniões no interior da usina.

O resultado de todo esse trabalho foi o desembocar de uma 

greve que conseguiu envolver toda a cidade. 

Essa greve serviu, contudo, para ser o motivo de um gran

de racha político na diretoria do sindicato, Um setor comandado pelo 

presidente do sindicato não queria a greve. Fez o que pode nas ações 

de bastidores para que ela não ocorresse, não conseguindo impedi-la. 

Uma vez que a greve tornou-se um fato, esse setor trabalhou ao lado 

da Empresa, Ministério· do Tabalho e Justiça do Trabalho para terminá

la no mais breve espaço de tempo. Isso resultou no quinto dia de gre-· 

ve o movimento teve que ser suspenso nada ganhando a categoria. 

A partir disso, o presidente do Sindicato, valendo-se bu

rocraticamente,.da maiori.a -de-:::um vot0 .. que tinha entre os efetivos da 

diretoria, passou a exercer uma política centralizadora e ditatorial. 

A diretoria colegiada chegou ao fim. 

O programa da rádio passou a ser usado para ataque aos ' 

que discordavam da política dele atingindo ativistas que foram demi

tidos pelo patronato. A imprensa, todos os meios de comunicação do 'i 

sindicato passaram a ser utilizados para promoção política da pessoa 

do presidente e sua candidatura a deputado. 

Os ativistas mais dedicadas a greve de 1984 foram todos' 

afastados. O trabalho juntamente com as associações e grupos de mu

lheres e comunidades foi colocado de lado, Estes, por sua vez, foram 

perdendo a confiança, o trabalho de base hoje não existe. A propaga!!_ ,/ 

da barulhenta é o que marca a existência desse Õrgão de classe� Mui

to boletim, som com xingamento e falações sem conteúdo politizador. 

Gontrapondo-se a esse quadro político, os dissidentes ' 

da diretoria e alguns ativistas fizeram ressurgir a Oposição Sindi� 

cal Metalúrgica que chegou a concorrer no ano passado com uma chapa 

nas eleições sindicais, não conseguindo, contudo lograr êxito. 
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O sindicato que chegou a empolgar a massa vive hoje, um 

processo de isolamento em realção a ela. Sem organização, não dá. a 

segurança que o trabalhador almeja para
1

jogar no movimento, Em re

presália, comete o erro primário de c�mar trabalhadores de covarde, 

calças frouxas etc .. , A prova do isolamento está nas assembléias ca 

da vez mais vazias que se realizam. 

Sem ativistas, com um quadro profissional cada vez maior, 

o barulhento sindicato dos Metalúrgicos chegou a tornar-se notícias,

por momentos, na grande imprensa, foi-se transformando, porém nQm ca�

telo construído sobre a areia, propiciando urna seqüela ao movimento '

que so o tempo poderá cicatrizar.

V - COMBATE PELAS BASES 

Até o apagar das luzes do governo João Figueiredo, a poli 

tica de combate ao movimento sindical tinha corno tônica a pura e sim

ples cassaçao dos dirigentes sindicais e interven9ão federal nos sin

dicatos. 

Alrnir Pazzianotb atual ministro do trabalho inaugurou uma 

nova fórmula de atacar o movimen::co.- -Em lugar de -c-assar---as direções 

sindicais, passou a orien�ar-o patronato a fazer-um ataque .ao movirne� 

to pela base demitindo em massa os ativistas. A partir da greve de 

1985 no ABC, milhares foram demitidos. Os portadores de estabilidade 

passaram a ser afastados sem vencimento para responderem a inquéritos 

para "apuração de falta grave. 

Essa política aos poucos foi chegando a Volta Redonda. No 

ano passado três trabalhadores com estabilidade sindical foram afasta 

dos para responder a inquérito. 

Com a greve geral do dia 20 de agosto de 1987, a CSN e 

outras empresas de médio porte, parte violentamente para a repressão. 

Muitos casos de tão berrantes que sao de difícil sustentação pela pró_ 

pria justiça do trabalho, que é urna instituição da burguesia. a empre 

sa, visivelmente, não está atentando para o custo da operação porém,' 

para o alcance político das medidas. Demissões, afastamento de traba

lhadores para inquérito têm o efeito político de solapar o movimento 

sindical pelo afastamento de seus ativistas e pela implantação do ter 

ror no seio da categoria. 
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VI - OS DEMETIDOS 

A Companhia Siderúrgica Nacional e outras Empresas demitem

os que não têm estabilidade, por justa causa. Os afastados para repog 

der a inquérito ficam numa situação financeira mais dificil do que os 
demitidos. 

um ativista vai-se despontando após vários anos de traba-

lho. o movimento não pode permitir que os ativistas sofram um ataque 
tão violento e se vejam obrigados a abandonar a região em desespero. 

· ·J-untahdo-se· a reces·são- e· predominânc·ia da CSN na região '

podemos· prevet q-u-e· os demitido·s· te·rão po·r algu·ns· mes·es dificuldade 

de s'e coTocarem e:m novo·s ·empregos. Uns terão mais· e outros menos di
·ficuldade.· o .quadro co:m·um· a todos eles é uma demissão sem recebimen
ae· ·avi·so ·prévi·o, '139 salári·o ·e· férias.

Torna-se hoje necessário buscarmos uma organização capaz
de amparar financeiramente e temporariamente os demitidos até se re
colocarem no mercado de trabalho. Essa ação faz-se necessária até '
mesmo para educação da massa trabalhadora, que hoje vê aqueles que
colocaram à frente da luta desempregados, mas amparados-por-Uma or
ganização -visando impedir que cheguem ao ponto em que o-patronato•
quer vê-los, que é o desespero por uma situação dificil de sobrevi
vência.

Tratando-se de um grupo de oposição sindical, gostaria

mos de continuar com a nossa luta, para a derrubada do sindicato ' 
corporativista que não corresponde aos reais interesse da classe ' 
trabalhadora, uma vez que nao organiza os trabalhadores para a lu
ta. 

A importância poderá ser enviada para Mitra Diocesana 1 

Barra do Pirai Volta Redonda, com endereço à Rua 25�B n9 44 Caixa 
Postal 84.293, A/C de Maria Celia Avelino, por não termos ainda uma 
infra-estrutura. 

E' justa a iniciativ�a:;--?--7.c_-;-.��-777�---.:----��------

pelos demitidos. Além do 
sufoco salarial que vêm 
sofrendo, quando pedem 
pao lhe dão demissão. 

Os que tomaram estaa-----�..:P�,"---�/ô ��
iniciativa é gente séria \ · ����� · · ·
que luta com os operários. 

__,,,;, 
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SECRETARIADO NACIONAL DA PASTORAL OPERÁRIA 
Inscrição no CGC 27.212.968/0020-09 

Av. Pres. Kennedy, 1861 - Sala 108 - 25020-000 - Duque de Caxias-RJ. 

Tel.: (021) 771.3459 - FAX (021) 772.5465 

Duque de Caxias, 26 de agosto de 1994 

Conselho e Coordenação Nacional 
da Pastoral Operária 

li Que a esperança que nos une desabroche 
o caminho,
como gesto de carinho e ternura;
e loucura dos que amam ... "

(Euclides André) 

O processo de discussão sobre a próxima liberação nacional 
da PO, está se dando de uma forma bastante tranquila, neste momen 
to. 

Várias questões foram enfatizada�, no sentido de compree� 
der mais profundamente os desafios que estao colocados, neste momen 
to de mudanças e transformações, na sociedade como um todo, e quais 
os reflexos isso trás para a vida da PO. 

É muito importante termos clareza do que significa hoje , 
assumir uma liberação nacional, quais as funções e a contribuição 
política, no sentido de aglutinar e fazer avançar o nosso trabalho, 
nos estados, regiões, como no secretariado, bem como no relaciona -
mento com outras pastorais e movimentos, estreitando os laços e par 
cerias em ações conjuntas. 

-

_ Assim, as reflexões que estamos fazendo, enquanto coorde-
nacao nacional, vem se desenvolvendo da seguinte forma: 

1) A PO �acional conta,_hoJe, com 2 liberados, Ari(SP) e Telma(CE).
O periodo de liberaçao e de 3 anos. No final deste ano, o Ari*
está completando o 3º ano de liberação, então é o momento de pro
ceder as discussões, no sentido de encontrar uma pessoa que pos�
sa assumir este desafio para o próximo período.

Em junho, na reunião, a coordenação nacional propôs ao Ari o de
safio de continuar mais um ano, devido às mudanças da coordenação e
da redução das pessoas do secretariado, que exigiu um redimensiona
mento dos trabalhos. Por isso, seria importante neste momento, a 
sua continuidade, no sentido de contribuir com esse momento novo. 

Então o Ari ficou de refletir melhor, discutir com a familia 
com os amigos, companheiros(as) da PO, em São Paulo, e já deixou 
claro que seria muito difícil, apesar de entender as justificativas. 

Enfim, no mês de julho veio a resposta, ond� o Ari coloca que po 
de e deve contribuir de outras formas,mas esta impossibilitado de 
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discutir a viabilidade para continuar. 

2) Considerando que não é possivel a continuidade do Ari, a Coorde
nação começou a levantar e indicar nomes de companheiros(as), com
possibilidades e condições para assumir a liberação para o periQ
do 1995-1997.

Dentro das nossas reflexões foram aparecendo alguns nomes, como
Adilson Gatti(SP), Paulo Gonçalves(SC), Darlin Sampaio(PR) e Bene
dito ClÓvis(SP).

Na Última reunião da Coordenação, realizada dias 16-18/08, confor 
me as reflexões foram sendo aprofundadas, aos poucos ficou mais ela= 

ro que, a contribuição de cada um sempre é necessária e das mais va
riadas formas, não só na função de liberado nacional, mas em qual
quer instância que estejamos atuando. 

3) Com este espirito, nesta reunião da coordenação de agosto, uma 
reflexão mais profunda se dev , no aspecto de se pensar mais a 
longo prazo este processo, mudando formas, criando métodos e bus 
cando maneiras de ampliar a participação. 

Buscando assim, compreender melhor os desafios que se colocam pa 
ra a PO a cada momento, mas também considerando as condições pes 
soais dos respectivos liberados. Não basta só boa vontade, é neces
sário planejar, agilizar, articular, participar, mas também é impor 
tante se realizar enquanto pessoa humana, crescer politica e social 
mente. 

4) Num clima muito fraterno, de tranquilidade e com maturidade, a
COORDENAÇÃO chegou ao entendimento comum, em torno de 2 nomes.
Nosso entendimento é que todos têm condições, mas como todos não
podem ser, o desafio a nós colocado é de ir afunilando em torno
de menos nomes, como forma de melhor contribuir neste processo.

Com a vontade de ajudar, é que chegamos aos nomes de Adilson e 
Darlin e, neste momento, temos estas indicações, como possibilidade 
para a próxima liberação. 

5) Aos companheiros(as) do Conselho Nacional, estamos solicitando a
contribuição no sentido de pensar e ver se há outros nomes, que
nos indiquem e por gentileza, precisamos que estas indicações che
guem ao Secretariado até o dia 15 de setembro.

É importante que antes de indicar nomes, conversem com as pessoas 
para saber se há disponibilidade ou não de entrar no processo, como 
estamos fazendo, neste momento, com Darlin e Adilson. 

6) O dia 15 de setembro é a data limite, pois após esta data os com
panheiros Dito e Ari, farão uma conversa com mais calma com cada
um dos indicados sobre os desafios, as perspectivas e implica -
çÕes pessoais que possa decorrer desta decisão.

Essa discussão será feita no sentido de trazer elementos que 
ajudem a enriquecer mais essa discussão, na próxima reunião da coor
denação, no mês de outubro. 
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7) Concluindo, gostariamos de afirmar que acreditamos que este pro
cesso, se feito com tranquilidade e simplicidade, nos ajudará a
chegar à decisão com maturidade e naturalidade.

Mais 
mais 
buir 

ainda, nós esperamos que na próxima reunião possamos dar 
passos, no sentido de avançar este processo e assim contri 

efetivamente para a caminhada da Pastoral Operária. 

Com certeza, o momento eleitoral por que passa o pais, também 
vi se afunilando e nós vamossendo absorvidos pela militância, e de 
vemos fazê-la com vigor e acreditando sempre na construção da cida
dania, mas não podemos esquecer da nossa PO, no seu dia-a-dia. 

A sociedade humana, fraterna, solidária ... se concretizará a par 
tir do momento em que, cada "EU" sou fraterno, humano, solidário .. -:-

Um grande abraço a todos e que o Cristo Operá 

rio desperte sempre em nós, o "dom" da persistência e teimosia. 

p/Coordenação Nacional· da Pastoral Operária 

Ari Alberti e Telma Bessa 
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METODOLOGIA NA PASTORAL 

DO MENOR - PRINCiPIOS 

Uaa de nossas preocupações co10 Pastoral do 
Henor, a nível naciooal, tstá sendo a de traçar algu1as 
diretrizes de nossa a,âo. Este texto qutr ser u1a 

provoca,ão a todos os agentts da Pastoral do Kenor. Hao 
pretende ser u1 texto coapleto, pois, quer ser 
enriquecido coa a reflexão de todos. Quer ser o chute 
inicial de ua docu1ento 1ais a1plo que nos ajude a 

caainhar ou, eventual1entt - para que• está se 
aproxi1ando agora da Pastoral do henor - a 1n1c1ar i 

ca1inhada na luta pela conquista dos direitos das 
crianças e adolescentes. 

1. CONQUISTA IR�EVERSiVEL: CRIANÇA E ADOLESCENTE
SUJEITOS OE DIREITOS 

A história da Pastoral do henor tea sido 
teste1unha da ação do Espírito que toca o coração dr 
inúaeras pessoas que reconhecei na crian,a e adolescente 
eapobrecidos os prediletos dr Deus. 

Esse reconheci1ento foi se traduzindo no 
surgi1rnto dr vários projetos, nas divrrsas Igrejas, qur 
procurara• dar resposta aos apelos de vida 1ais hu1ana 
que vinha• da situação, do co1porta1ento, da violência, 

da aorte destes pequenos. 
Não só no espaço eclesial, entretanto, a criança 

e adolescente foram sendo reconhecidos. Junto aos grupos 
eclesiais, outros da sociedade civil se aobilizaraa para 
garantir política e juridica1ente u1 novo st,tus ao 
·esti91atizado* 1enor. A Constituição Federal, as 
Constitui,ões Estaduais e as Leis Orgânicas sao 
teste1unhas da luta desses grupos para que a criança e o 

adolescente fossei considerados euocidade __ ab5oluta. 
Nesta história a Pastoral do Kenor deseapenhoo ua 
relevante e significativo papel. 

Se a Lei reconhece a absoluta prioridade no que 
se refere às crian,as e adolescentes, reconhece, 
portanto, sua capacidade de serei sujeitos dr dirtitos. 

Poré1, é 1uito pouco supor que o direito sr 
refira soaente à lei. A crian,a e adolescente só serão 
tfetiva1ente sujeitos de direitos se as relações 
educativas e pastorais fore1 real1ente e1basadas nessa 
verdade. A essas rela,ões •arcadas pela nova consciência 
costu1a1os cha1ar de Eedagogla_dE_Qlceito5. 

Por tudo isso aci1a, afir1a1os qur na Pastoral 
do ttenor é i1possivel falar de hetodologia sei esta base: 
a crian,a e adolescente são sujeitos de dirritos. 

'-• ACERTANDO OS PONTEIROS: O QUE É KESJIO 
METODOLOGIA? 

Quando se fala e1 Hetodologia, 1uitas pes�s já 
pensai Jogo e1 técnicas, dinâ1icas dr grupo, jogos ••• Por

tras desse interesse, 1uitas vrzes está escondida a busca 
de receita iaediata de nco10 lidar coa as crianças·, ·o 
que fazer coa elas·, ·co10 chegar até elas·, ·coao 
ensinar algo

H 

ou, e1 outro nível, #co10 organizar ua 
Conselho Municipal de Direitos·, •por onde coae,ar o 
Conselho Tutelar· ••• e assi1 por diante. 

Isso tudo r i1portante sia, ias quando integra�J 
a outros co1ponentes igual1rnte indispensáveis ao 
processo. 

Tai: aetodologia r uo E(OCf�5o 1 Nao i só 
executar u1a coisa ou várias. &todologia i;pJica 
auscultar a situa,ão, sentir a realidade, situar-se nela 
r assia, planejar, prrver, executar, avaliar entre outras 
coisas. 

Para esse processo acontecer é preciso garantir 
três co1ponentes: objetivos, 1étodos e técnicas. 

U1 educador papular latino-a1ericano definE 
assi1 1rtodologia: ·1etodolo9ia é, pois, a coerrncia coa 
que se devei articular os objetivos a alcancar, os 
1Étodos ou procedi1entos utilizados para isso e as 
técnicas ou instru1entos aplicados c1·rela,io ao 1arco 

trórico que dá ori9ra aos objetivos buscados· (Carlos 
Nu�rs). 

3. KETODOLOGIA: OBJETIVOS CLAROS EH DEFESA DA
VIDA 

3.1. Hós, que, s01os? 

Huitos de nés, agentes da Pastoral do &nor 
inicia1os nossas atividades cheios de tSt>eranca, ptn�ndo 
e• encurtar, coa nosso trabalho, a distância rntre a 
real idade da crian,a e1pobrecida r o sonho de uaa 
sociedade justa. 

Pouco a pouco, parecr que esta distância se 
aostra cada vrz 1aior, qur ca1inha1os centí1etros co1 

sapatos de chu1bo. 
Isso porqur, se esta10s r• creches ou Centros 

Educacionais Co1unitários são tantas as necessidades (não 
si das criancas coao ta1br1 de suas fa1iliasl de higiene, 
ai i1rnta,ão, saúde, habita,ão, etc. Fica1os perdidos! 

Se rstaaos na rua, a violrncia au1enta 
assustadora1rnte, a toda hora teaos que correr is 
delegacias, ao Juiz, cha1ar a i1prensa. Quereaos 
drnunciar, 1ostrar a gravidade do caS-O, cha1ar i atencão 
d; soei rd,dr .•• 

Por outro lado, rstaos ajudando n, organização 
das for,as, na organizatiO dos grupos co1pr01rtidos coa 
os direitos das crian,as par. fazer Vc1ler as conquistas 
do Estatuto. Has 1uitas vezes o Juiz da Infância e 
Adolescência ou a Pro1otoria ou o poder executivo e 
lrgislativo nao acrrdita1 na proposta do Estatuto; atÉ 
criai raprcilhos; prrcebe1 seu poder aaeacado. 

Outras vezes, os grupos rstao desorganizados, 
perdei-se r1 discussoes pequenas e nao são capazes de se 
unir para obter c·onquistas aais uplas. 

E há vrzes ea que ne1 a co1unidade eclesial está 
sensibilizada para a qurst�o da crian,a e adolescente. Ou 
a coiunidade não qurr apoiar, ou o padre nao quer ne1 

saber - -na nossa paróquia não existe• 1enores 
abandonados·, diz ele - ou o bispo tea ·outras coisas 
1ais urgentes· a tratar. 

O que fazer? 

Ai vr1 a constata,io: faze1os 1uito! Mas ficai 
prrguntas: todo esse esforço leva prá onde' o que esta1os 
prapondo a estes prquenos? continuar co10 estão? o futuro 
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deles é ii rua ? até quando?. E.' drpois d;, enche E.' do Crntro 
Educac,onal CcnvJnitêÍrio: onoe·vâo? quE vâc, fazrr� 

Estas· qurstôrs nos-, r.�rt� a ·alguns princípios 
básicos da Pastoral do Nrnor;· {'Stts, pr.incíp1os rstão 
contidos no Ie>:to Basr da Caas>.inh;;i.,:-d,· fratrrnidade de 
1987, que peraanECe-o !..exto <k princípios_ fundatÊ/lhis da 
Pastoral. Diz o n. 167: 
"A PASTOR/\l. DO HEHOR S( PROPôE, .À LUZ 00 EVANGELHO E DA 
CONSCIENC1A CRITICA, ESTIMULAR UH PROCESSO QUE VISA A 
CONSC1ENTIZACZO, SENSIBILIZACZO DA SOCIEDADE COMO UH 

TODO, NA BUSCA DE UHA RESPOSTA GLOBAL, UNITÁRIA E 

INTEGRADA A SITUACZO 00 liENOR.N 

Outro trxto significativo r a apresenta,ão quc o 
10� Plano Bienal da CNBB faz da Pastoral do. Menor: 
·releios o Evangelho a partir da reliçâo coa as crianças
eapobrecidas, valorizando al9u1as diarnsôts esqurcidas ou
distorcidas coao a rrvtlaçâo aos pequenos, o prrdâo,
acolhida t inclusão dos Excluídos.

·Nossi ação vai colocando o arnor no centro das
atençôes, vai dando existrncia às crianças rsqurcidas, 
Não r 1issâo da Pastoral do Mtnor resolvrr tudo o qur sr 
rrftrE ao 1enor. Nossa ação são sinais. Cos Essas açõrs 
sir;b�l icas, ;, Pastoral do Mrnor vai profrt icurntr 
forçando a reorganizatâo da socirdadr. 

"Assi1 acredita11os qur havrrá vt'rdadein 
convrrsâo quando o arnor for visto no sru Vi!lor, co10

portador da rrvrl;i,ão .dr Drus r não coao cauntr, 
nrcrssitado dr aJuda.: Nós Entruos ea ·-coaunhâo.co1 as 
crianças eapobrecidas r não aproas trabalha.aos para rlas. 

"Acrrdituos �r É na co1unidt1dr . qur se dá o 
resgate do 1rnor co10 filho dr Drus, coao iraâo tenor da

huaanidade. Coaunidide faail iar, de bairro, telesial. 
Nrla convivevos a fundo coa a criança. 

NOlha1os o aundo. a partir do arnor. Olhaaos o 
aundo junto coa as crianças, partindo da cultura e d, 
Exprriéncia drlas. DefendEaos co1 elas os dirritos 
funda1rnta1s à vida, ao rEspeito, à participação. 

NBuscaaos colocar a criança concreta, 
irrepet ívrl e e1pobrec ida, no crntro da vida da Jgrrja r 
da sociedade hu1ana. 

"Propo10s .os nossos agentes qur nossa ação do 
dia a dia, cheia de contrateapos e iaprrvistos (assi1 É• 
vida de nossas crianças), sr fortaleça r ilu11ne coa a 
lritura da Palavra de Deus (na Bíblia) e da realidade 
(anál 1sr de conjuntural" (p. 197-198). 

O qur s19nifica isso? Significa que o agrntr da 
Pastoral do Mrnor, justaaentr por qur sr acha inserido 
nuaa situação -ilta1Entr conflitiva, não podr ficar 
perdido no aeio dr inúarros desafios. Sr rstaaos 
trabalhando dirrtaarnte coa grupos dr crianças, isso não 
significa que nossa ação esteja desrncontrada das 
poJ íticas b�sicas, da art icu1açâo ,ais aapla da Pastoral 
coe outras fartas. Hoje e1 dia r co1u1 dizrr #pense 
globalacnte, aja loc.larntr" para significar o alnnce de 
nossa atio. Portanto, o agrntr da Pilstoral do Henor r

· conj�ntiarntr u1 ar.llculadoc - das for,as políticas e
sociais - r u1 educado( - entrr crianças r adoleS{entes 
dentro do contexto dElas, isto É, co1 as faaíl ias F na 
soc1edadl. 

o te>:to basF no n. 154 aprrsrnta os cr itfrios
pastorais da noss, a,âo, qur rrlr1bra1os rrsu1ida1rnte

aqui: conscifncia crítica, adio librrtador., 
participativa, dinâ1ica, co1unitária, srnsívrl à cultur. 
popular, não institucional izadora, ação organizada, a,�ú 
intrgrada à pastoral dr conjunto, aóo pol ít ic;. e 
co1prou:t ida. 

Disso tudo, podraos concluir qur não bast, 
trabalhar diretaarntr coa as crianças r srr batizado para 
sr dizer qur participa da Pastoral do Menor.

Trabalhar na Pastoral do Hrnor iaplica u1a atiú 
qur integra sr1prr rstas duas diarnsões, coao a aoeda que 
t r1 dois la dos ( r u1 1 ado da 1orda sraprr sup Ôf o 
outro): acticulacâa-Eolilica r educacâo, 

Trabalhar na Pastoral do Hrnor 11:p) icõ ainda u1, 
ação explícita r drfinida, r1 coaunhâo COI o casinha da 
Jgrrja no Brasil, ir;pl ica uaa aist ica, u1a 
rsPiritualidadr que é coao o 1rtal da 1orda. Estr arta! é 
o ouro do t�atlStlho qur dá u1 brilho r valor todú
rsprcial a rsta 1orda, qur ná srnt ido a nosso fazrr, qur
funda nossa ação na gratuidadr.

3.2. N;s, rntão, qur fazr1os? 

EstEs fatos vão 1ostrando qur sentar, conversar, 
ÍQ(IUlat, ltaca( objrt ivos claros não �o coisas 
abstratas, trór icas (no srnt ido prjorat ivol. 

É prrciso trr claro o qur qurrr1os consr9U-)r 
atingir. Para podrraos aVi!l iar qur passos óeeos,,.Gur 
passos ainda precisa• srr dados. Não r prrdê- :�spo;ti 
aprovritar 1rlhor o trapo dr atividadr. 

Veios que cont inuaarntr nossos idrais .estão ta 
conil ito coa a rral idadr e 1es10 ea conflito c�, O! 
projetos dE outros grupos. foraular objrt ivos chros.: 1 
buscar suprrar intel igrntearntr estrs conflitos. 

E tudo isso não r para srr frito individualatCtt 
por UI abnegado ou coapetrntr, e1 noae de outros. E.stc 
processo rrquE'r at ividadr conjunta, reunião dr forças,,,,, 

iuando vaaos foraular objrt ivos prrcita110s

respondrr al9u1as qurstões dr fundo: 
- r· oodt_ü�e.1o�_rll2u_at.uuo5: a anál iS{' ... d1

conjuntura: que1 são os atores?; a correlação das fot,1s

(qura rstá coa qura ou contra qur1l; qu1l é o crnário dos 
acontrciarntos?; qur estrutura desvrlaa? r as trndrncia�? 
(qur ruaos vão to1ando os acontrciarntos?). 

- gur1_�Ql.05: agt'fltts, educadorrs da Pastoral.do
Hrnor; isso significa que nossos objFt ivos, no trahalho 
não podei drsconhFcrr os objetivos, as dirrtrizrs da a,io 
pastoral da Jgrrja do Brasil, da nossa Jgrpja loc1l: 
significa qup soaos rvangrlizadorrs •.. 

,!?-- gue_,ongui.5taLJ.tftodt1!li_toL_Q_[�Ui!l�i 
Cu.anca E dC2__Adtl�uute: criança coao sujeito.' dr 
dirritos, os conselhos CDlto pooto funda1ental para a, 
cooquistas do Estatuto, a foraação dos #Foruns# ••• 

X o_gue__fL!ttnde105: que projrto trios para a,

crianças r adoles.crntrs npobrrcidos? é u1 projeto qur 
va1os iapor ou qur v.1os construir juntos? �ur 
PErsprct ivas lhes oftrrcnos ? 

,t:: COIQ_�IQ�_fazrr__isio2 que estratrgii, r 
táticas 1.idotar, por onde r quando coerçar .•. 

;r c..o1_gua_cQ.Qia.aa�? qur1 são nossos ali ado,, 
qur1 podr1os ainda conquistar, qura sr opõe à nos,1 
luta ... 



o __ HD(ts�u __ óL .. 11:til.ll.aü��� previsão qur
f1zr111os foi corrl'la? foi frito u rircL·11,,ir,o para alcan�ar 
os objrt ivos? quil foi .t •nt ,v°"�º Pllrl imvolver outros 
grupos ou Pl'Sso,!.? -dr qur l 1po foi'/ úuaej,, não basta 
avaliar o produto lo rrr,ull�do f1ul); . .i,.Preciso taabÉa 
avaliar o proc,sso, o co10 fo, feito. 

Todas estas qurst ,e, podu •!.rf· r, int et i zadas n 
trÊs asprctos: a r,al1dadc na qual v1vr•o,, o_iUE_fazr102 
nrssa rral idadr r oo��as __ utor1as qur orienta• o que 
fa.:r1os. 

4. HrTODO'J l CONlluOOS PAR/l REALIZAR OS
08JETil.10S 

4.1. hlaç�o rntrr cuntr•Ído r arlodo 

Os obJrt ,vos ;i qur nu, propoaos n·a Pastoral do 
Hrnor i1pJica1 alguns contr�do5 rsprrif,cos ou para srrr• 
rrflrt·idos ou para �rrr• rxctutados. Coao, 

Aí entra a qurst�o do •itodo. hitodo significa 
caalabo. Gur cninho vaos Prrcorrrr para trabalhar 
rstr(s) contrúdolsl, Ex1str1 v�r 10s. Ou�l rscolhrr' Sr ru 
trnho os objE't ivos claros trrr1 1a1or fac i 1 idadr dr 
idrnt ,ficar o arlhor caia,nho. lê Prrt 1,n leabrar qur, no 
processo mftodológico, tudo r�ti rrlic 1onado, tudo rstá 
intrrl igadol. 

Vaaos supor qur ru qur,ri tr;ibalhar coa os 
adolrscrntrs a iaport�nc,. d;i dc-1ocrl\rH, da decisão 
conjunta, da ;iutodrtrr•inac�o. ía,o uai rrflexão co1 elrs 
sobre rstas idrias. Entretanto as propostas no grupo vêa 
srmpre dr aia, as de-Ir� �ão frequrntrarntr rejeitadas ou 
acolhidas si1, ads �raprr coa 1od1ftclí1ocs (r sr1 fazrr 
co1 rles uaa anil,,r do purquf dr,sa� 1odifica,irs), 
Bonito traa qur pr,-;inrcr �ó tro. Nio vira VIDA. 
Contrúdo intrressanlr aa� o artodo nio coabina. Os 
antigos roaanos t 1nha1 u1 d1t1do 1nltrr,�ante que cabr 
aqui: HVoci correu br1, 11� no ca11nho rrrado1" 

Por outro lado, H r11 trnho artodo cluo aas não 
trnho contrúdo, t11b�1 nio vou chr91r � lu9ar nrnhu1. 

Daqui J.Í. podcao� f1x1r ua. pr 11e1ra conclusão 
sobrr 1rtodolog1a: o contrudo ltror 1,> r,t� int i1a1rntr 
ligado à a�ão (pr.i.t 1nl. n teoria ,, f1: il-Ear:tir:_da 
etátl,a, r provoc1d1 prla prát 1c1; r�t•, por sua vez, 
iluainada PEia lror 11. 9;inhA novo, contornos r gera uu 
consciência aaior d� realidade. E�tA rrla,ão constante 
rntrr teoria r Pr•t 10 - qu1: V�Cl 1ntrn9indo e se 
transforaando ,e1prr - drvr 1;rr cu.-clni,tica de toda a 
nossa -�ão. A conlcP�io actodolog,c,1 da l'uloral do Menor 
e, rortanto, d1al�llLi-

4.2. lua Grr•dO/ f 1 ,xo� .lnal 11:m 

U1a dio 11Nvtantr PHi :1.,u��r a ordrnar e 
organizar rs.tr pr111n,o r trr 11-:iru os pontos 
fundaacntais lcont rudoi.. •t 1v1dld1'1.l s- , u10 ilProfundá
los, 

Costuaa-,r rhla�r P• ,onto. funda11tnta1s de lt1a 
6ecadoc e os v�r 10, a,,rllo. a ,r,t, aprofundados dr 
El�os_Jr1áti,o�. 

Os eixos tF1�t ,cos são aspectos _soL ,,,_ 111111·. 
aprofundamos os teaas grradorrs (ou por 1rio d1 r ri Ir,�,·. 
ou por 1rio dr at1v1dadr, variadas). 

No process.o 1etodo!Ógico é prrciso, a i,�rl" d,,·. 
objd ivos, Fshbelecer os trns 9rradores, Os e 111,I r•,do� r 
1itodos são justa1ente os eixos teaáticos prlu: qu•1� 
va1os busc.r .!can,ar estrs objetivos. 

U1 exe1plo: no procrsso dr prrpar;.1�1, di-.tr 
Sr1inário Nacional, foi rstabelecido o teu urra�rn 1 
"Criann e adolescrntE: Co1pro1isso da DÉcada por u1 nr,vu 
1ilÊnio·.Este teaa gerador 91:Ci! 1etod0Jogia a p�r 11r d� 
idria-for,a do novo 1ilrn10 que se aproxisa.

Estr tr1a gendor v.1 srr analisado li,� d111l 

rixas trsát icos: o d irrito r a 1etodologia. 
São rstrs dois r1xos te1át icos qur va,, ,,, 1rnl ir 

a rscolha cios subtraas, Gil 1etodologia dr tra1,�11,,, dll 
sr11nar10, a rscolha das din�aicas, etc. 

�.3. Art icula,ão política r rcuca�ão: o·- du11-
lados da aorda 

�rfldía1os ce112a qur o trabalho oa PHtonl do 
hrnor iapl ica dois asprctos funda1rnta1s, co10 d,,n lido� 
dr u1a aorda. Vaaos trntar aprofundar u1 pouco r•lt� do,� 
asprctos, recordando qur não bu>ta1os esgotar o it,untoi 
principalarntr no que sr referr à educacão, sobrr a quil 
Já trios ca1inhado na reflexão h� algu1 trapo r po1.u110� 
u1a grandr quant id.dr dr aatrri.J. Alr1 d,��11. nlJo 
sendo prrparados novos 1atrriais sobrr 1rlodolog1� 
pedagógica r pedagogia de d1rritos. 

4.3.1. "Car.": O ]ado pol Í( ICO da noS�l 1( �e, 

Estaaos vivendo u1 101ento cru, i•I r 
i1portant íssi10 dr noss.a htst ór ia. Cr iann e adolr,crnl r 
vão c011quist.ndo srus direitos na legisliltio, f•��o� 
i1portilntrs Já fora1 didos e cul1inara1 co1 i 1prov1,in e 
entrada e1 vigor do Estatuto da Criança e do Adolr,ctntr. 

Has ainda viveaos sob o risco dr v1rarra lrtra 
aorta as dt>ter1ina,ies do Estatuto. 

Pode-Sf dizer GUE' estaaos habituados nt1 •,ull � 
vivrr ,ob •!E'iS que pegai e lE'iS qur não Pt�••·, nutt� 
gente, auitos grupos rstio profundaaentr intrrrtudn. ra 
vrr o Estatuto co10 ·1ei que n�o peg-a•. A Ir, - r t uhrr, 
o Estatuto - te1 seu lado fdg i l; rh n,,, nh
drsvincuhda da e ir anda d.s foHas ecoo;aicas r rr,I /t ir H 

que detrr1ina1 que1 está sob o jugo da lri r qura r�t�
aci1a drh.

Por isso, não basta conhecrr o Estatut11. llrrorá 
lo. É preciso organizar-sr u cada cidade, no, rtt ado., 
ti todo O PiÍS par;i todos Pl?rCl'bere1 qur, COI 11 l llatulr, 
coae,a llllil nov. era dr just i,a. 

Por ISSO C preciso união f Olu1111a1�0. 

art iculil,io pol ít 1c;, conhrcer os c.1inhos Jur ,dlru�. 
le9islat ivos r adaini�trat 1vos pan fazer \'Dlrr 11� 

direitos das crian,as r adolescentrs. 
É e.da dia 1a i or o nú1ero dr prssoa\ Qur, drnt r 11 

r fora �dil coaunidade rcltsi,1, estio srnsibil ir.d,,,.,.
il questao da crian,a r do idolescrntr. ( di•rilr da 
ausrnciil de organiza,âo, tanto da coaunidildr ,r lt;lal 
co10 da socirdadr civil, qurre1 dar o priariro ,,btP, lln 



�uilas VE,Es, não trs parâzrtros, nao sabr, por ondr 
co111r,ar. 

O qur íazEr? Algumas 1nd1caçiEs cabEI aqui, 
guisa dr orirntaçâo grral: 

4.3.1.1. A' n ívrl rclrsial: 

O pri1riro passo srri rrunir os a9rntrs dr 

pastoral inttfrssados r11 discutir a qurstâo da crian,a r 

adolrscrntr E QUE, rvrntualarntr, qurira1 organizar dr 
algu1a for;a a Pastoral do Mrnor na cidadr ou diocrsc. 

U, outro pass0, sr9u1ntr ao priariro ou 1rs10 

concoPitantE, srri o dr buscar apoio do Bispo diocrsano 
o� do paroco; rncontrando-sc óificuldadE srr1i 

intrrrssantr Encontrar apoio r� algua outro padrr ou 
rrl191osolal; ou sr �âo sr obt ivrr ua rrsultaGo nrssr 
srnt ido, iniciar o IO\'illirnto atÉ qtJE 9anhr forca r sr_iõ 
rrconhrc100. 

E Ji:IPOrti1ntE 1r fazrndc conr,rcu e- Estatuto r o, 
problEi2S d2� cr1an,as E adolrscrn:rs dõ rrgiâo rntrr os 
a9rntr� d: pastoral, rrl 19 iosos(asl, prssoa� QUE 
trabalha, r, obras sociais p;ra crianças E aoolrscrntrs 
d�s Jgrf.jas. 

liwõ rxprriÊ'nc1a 11a1PortantE. il nívrl rclrs1al, 
qur tr1 sr difundido É a a,t icula,âo da Pastor�] do hrno, 
co1 outros organis1os ou 1ovi1rntos pastorais: pastoral 

da mulhrr 1arginal izada, dos sofrrdorrs dr rua, do! 

drficirntts físicos, rtc.: tsta união fortif i ca r 

rst iaula nossa a,âo nur.;; pastoral df conJuntc. 
A Pastoral do Mtnor. por toóo e Brasil, sr 

Estrutura a partir dr proJrto, E' at ividadE's dr 

atrnd111rnto às crianças E aoolrscrntrs E a partir dE 

organ1s:aos de coordrnacâo. A titulo dr o:r1p] if1ca,âú, 
sr9u1r, rlrncaaos alguns dos 1a1s conhrc1dos. 

ProJrtos r at ividadrs: 
LIBERDADE ASSISTIDA COKUNIT6RJA - Ea 1977 u, 

pr11r1ro grupo dr prssoas rstabrlrcru contato cos D01 
Luciano Mrndes dr Al1rida ... para rncontrar u1 ca1inho dr 

atrn,âo 1a1s organi�ada 

ã opção iniciiil foi 
adolrscrntrs rnvolvidos 

casais-ir1âos participa, 

às crian,as 1ais rapobrrcidas. E 
dr drsrncadEar usa a,ao coa 

co1 o ato 1nfrac ional. Vár 10, 

do projeto atr hOJE, caca UI 

assu11ndo u1 adolrscrntr ra rtgimr dr Librrdadr Assist 1d2 
Co1unitár1a, atr o tÉr1ino dõ dttrr1ina,âo jud1c1al. 
Estas fa1íl ias-ir1âs, vrrdaàE1ras rducadoras sociais, nao 
buscai rrsultados prr-fabr1cadc,s i1rd1atos, 1a, 
dispÔr1-sr a srr Ulê prrsrnc; a11sõ, • apoiar n2s 
dificuldadrs, no r1prrgo, nõ 1oradia. nas rrla,ôr, 
fi11i 1 iarrs, na rscolar i�a,âo, nõ documrnta,ão ... 

Tal prât 10 acabê. PO' trazrr rrsultado, 

alt íss11os, chrgando a 90! o prrcrntu.l dr nâo-rrtorno � 

FEBEM, � infra,âo. i o quE cha,amos dr rf1các1a d? 
gratuioadc. Os adolrscrntrs vio podEndo a,adurrcrr, 

solucionar situa,ôrs problraát icas dr sua vida, assuair 

o, 111itrs dr sua l ibrrdadr, drsrnvolvrr sru potrnc1al 

hu1ano, r fazrndo coa qur sru ato dr agrrssao sr 
transfor1r r1 grstos construtorrs dr u�a nova socirdadr, 
justa E fratrrna. 

PLANTAO DE ATENDIKENTO - E1 al9u1as srdrs das 
rquiprs diocrsanas dr Pastoral do Mrnor i1planta1os u& 
srrvi,o dr orirntacio para as situacits ,ais divrrsas, 

ondr as prssoas Sil0 ouv1Ga! co; scr1rdidE r os 
rnca11nha1rntoi sao buscaoo:. E� CúGJUíltC. r 

aco;;;ianhaarnto das s,tua,c,rs atr ú í1F ,·â0 �c-ss1ú1l1ti:sr,:c 
o lrvanta1rnto dr rrcursos QUE oe fãto srrvEi ac povo 1
às crian,as, o conhrc1arntc d;,, rEal1Gê!Jé
disctrni1rnto das propostas dE intrrvrnçio 1a1s gioGai!
co1 projrtos r prograr.as.

PASTORAL Dk CRlANCh - Conta1os cú, srLyos 
atuantrs na pri1rira infinc1a, orsrnvolvrnoo o pro:c!s� 
dr capa:ita,ão popular das 1ârs Põri o� cuidi�os úi sõuc; 

e al11rntacão nos pr11r1ros anos, co, rs?rc1õ, atrn,âo a;, 

alrita1rnto litrrno, a Prsago 1rnsd1, õo c0;oãtc 
1ortal1daor infantil, 
altrrr,at 1vã. 

. -

ê õJ lã.EiltôCaL 

CENTROS EDUCACI0�AJS COnU�ITARiOS - Contatos co; 
grupos dr Educaoorrs atuando ri Crntros Comun1tir1os on�! 
sãr. rral 1zõdas at 1vidaors dr artrs, cu!tl.rõ, lõ.:rr. 

rrfor,o rscolar r oficinas de 1nic1a;io ao tra�õl�o.0i 
nuclrns drstr tipo rncoantra1-sr rsp;,Jnãcos PElõ:. 
favrlas, cort icos ou nas prox1,1oaórs. 

EDUCADORES DE RUA - Contãcos co, OE:rr.a: o, 
rducadorrs co•Promrtidos nu,a a,âo roucat 1vi co, 1rn1nos 

r 1rninas dr rua, PrincipaJ1rnte nos crntros co1rrcia1s. 
A prrsrn,a d1ár1a co1 at ividadrs iúdic.s, cu1riado; Gi 
sauar r docu1rnt.,ão, br1 coao pro?ostas ,a i s rl�,orãGi, 
dr drsrnvolvi1rnto do sabrr, dE 1orad1ã, Of füUCã,âo pri0 

trabalno, sao al9un� asprctos dã Hi: 1c;_ orstr, 
rducadorrs soc1a1s. 

OFICJNAS Dt EúUCAC�O PELv i�h8h�N. AigULê:

of 1c rnas dr traoalhc, al9u1as casas o, apoio, 1ant 10a, 

prla Pastoral do hrnor, tr1 s100 opçÕrs s19nif 1ca; 1,·a, 

para 1rn1nas r 1rn1nos rnvolv1oos co1 o aúanoono, õ ruõ, 
a rEBEII, a rrprrssão, o tox1co, ;. lílfra,ãc. 

KORADJA - As casas aos pr0Pr1os eoucaoorr; tf.t 
srrv1do co,o ponto dE aP010 prov1sór10 P•'• cr1an,c, E 

adolrscrntrs qur, trnoo v1v1do a ourd rxpcrirnc1a o. 
1arginal 1zacão, da rua, drsrJaa rrconstru1r sua h1stor ,ê, 

Hojr 1antr1os al9u1as casas específicas para prqurnos 

grupos, co1 prior1dadr para as cr1an,as nos pr11r1ro; 
anos r para grstantrs ou aóolescentrs 1ârs. 

CENTRO DE DEFESA DA CRIANÇA E Dv ADOLESCENTE -

Para , 11plantacão do Estatuto da Criança r do 
Aoolrscrntr, sru conhrc11ento prlas co1un1d.,drs, Süõ 

ap] 1ca,âo prlos Órgãos públicos, ass11 co10 para e 
aco1panha1rnto dr qurst�rs jurídicas rnvolvrndo crianca; 
r adolrscrntrs, 1antr1os atual1rn1r var1os núcleos d! 
drfrs. co1 advogado E aux1l 1arrs. 

Or9an1s1os dE coororna,áo: 
EQUIPES DE COO�DENACZO E ANIMA�Zv - for toOú ú 

Brasil fora, suscitadas rqu1pEs para criar pr09ra,;; 
novos, aco1panhar rducadorEs, pro;ovrr encontro:;, 

1ntrrvir na drfrsa das cr 1anc�s. Tracalr,c d1ú 10 o, 
docu1rnta,ao, v1sit2s, rrun1õrs sc1an,1s 0u 1Ensa1s cG� 

lidrrancas, encontros anuais de coordrnaoorrs, tc1 s1óú i 

for1a dr nossa organ1zac�o. 
SECRETARJADO NACIONAL A f;,storãl Oú hrno• 

constituiu sru Srcrrtar1ado Nacional u nove1bro de 1988, 
trndo feito u1 procrsso dr onze ano; dr trabdlho para 
criar as basrs nas co1unidadrs E dioceses. hos Oúts 
ult i1os anos intrnsificaaos o r Jt10 das art icula,rf; 
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pflos Rrgionais da CNBíJ�. T Foi hó dla1 .11 �e juÍh1Pdrt1988 
qur drfiniaos a Coaissão 'Nacional dr Articuladorts,lnu11a 
reunião r1 Cachorira ido 'Ca11po OiGf; · ondr•-rstava1 
prrsrntrs rrprrsrntantrs1 de quasr todos os regi�náisi 

4.3.1.2. A nivrfar sbditda�e--civ.il: .. :.... 
Sr não houvrr rlrnhu1i ioviiintaçãô e1 '..sua cidadE 

a partir do Estatuto da i:riann r do Adolrscrnti, é 
int1:r1:ssante co1r�ar rrunindo as prssoas intrressadas 
(assistrnt1:s sociais, psicólogos, prdagogos, 1édicos, 
trcnicos r outros) para tratar os problraas rrfer1:ntes às 
crianças r adolrsuntes ! e/ou: lilts10 aprrsentar 
sistr111at ica11rntr o Estatµta. ; __ 

u. outro passo �rrialrvoluir drsse 1:ncori1:ro,1eio
infor11al para a criação �- u11· Foru1-·dr ··t11tidadrs 
govrrnaarntais r não goveFna;rntais; isto e1. vista dr 
organizar r propor a cr íàçâd do Consrlho liunic-ip.;J dr 
Dirritos da Criança r do Adolrscrntr r do Consrlho 
Tutrlar, prdras fundaarntais para qur as drtrrainaçõrs do 
Estatuto vigorra; é prrti.so rstar 'otrntos para que não 
toara conta do procrsso 1 grupos qur nada tra a vrr coa a 
qurstâo da criança ou irupoi qur qurira1 tirar provrito 
pol it I co. 

r intrrrssantr fazrr: um rlrnco dos a) aliados r 
dr qur1 apoia O 1ovi1rnto, b) dos qur são possívris 
aliados a serra conquistados,• cl �ur1 nâoo apoia (E 
porque nâo apoia). 

E prrciso trr claro� co10 Jj foi acrnado aci1a,
qur rstas iniciativas não são isoladas; rstão insrridas 
nu1a art iculaçâo pai ít id ·aais 1 abrangrntr. 

Articulação política :aais abrangrntr i1plica, 
portanto, rnvolvi1rnto coa outros 1ovi1rntos poJ it icos, 
popu l arrs r soei ais qur • rst rjaa abrrt os à drffsa · dos 
direitos da criança r do adolrscrntr. De fato, a defrsa 
da criança r do adolrscrntr sr integra co1 a Juta prla 
aoradia, prlas condi,ôrs 'básitas de saúde, de educa,ão, 
etc. i : 

Esta articula,âo ipoJi�ica inâo devr se, SOIIN:'nte 
l�ar:a as crianças E adolrscrntrs. Eles ta1br1 , sâo
capazrs e drvea participar da luta pelos seus dirritos.
Afinal, não são aprnas robjrto da· lei; sâo··sujeitos
de direitos. Conhrcê-Jos, participar de aanifesta,ões -
1rs10 políticas - e outr�s atividadrs pela conquista dos
srus dirritos são 11:ios pedagógicos cheios de riqurza
para chegarias a uaa nova socirdadr. O rducador atento
sabe ta1br1 aproveitar' o contato co11 grupos de
adolescentrs qur sr or9an1za1 rspontanea1entr para
propor-lhrs dr sr enga;arra nrssa luta.

As ele1çÕrs, tanto pol it 1cas quanto para os 
conselhos propostos pelo Estituto, const ituc1 ta1bé1 

1�1entos fortrs dr rduca�io � conscirnt iza,ão polit ica. 
Nao pode1os - sob a desl:iJJpa:lda pretrnsa "nrutr.al idade# 

política - deixar rscapar essas oportunidadrs dr lutar 
para qur os rrprrsrntantrs �o povo seja1 realaentr 
intrrrssados no br1 do povo r de srus filhos. 

Toda essa ilrticu:1a,ão1 política vai rxigir. que 
nos apresrntemos, qur� rstebrle,aaos diálogo , coa
VE'rtadorrs, drputados r iubrot do e>:rcurivo pari qu1: sr 
1nteressr1 nla q,;rstâot, da ·tr iança e adoll:'s.crnte e 
lrgislr1 e1 favor delrs.k liuit:as vrzes r-necessário,· ua 
grandr rsforco para convrr,cê-Jos a 11bra,arr1 rsta Cilll'iês, 

i o fatoso loQh�i auito discutido r controvrrso. Sr os 
rrprrsrntantrs do povo fossr1 rral,rntr interessados no 
be1 do povo, talvrz o lobby não fosse nrcrssário. tta$
grupos organizados, não nrcrssariaarntr populares, tr, 
seus lobbistas a disposição para fazrr valer seus 
interrssrs Junto às câ1aras. Nós não podr1os, por 
ingrnuidadr, ver os direitos do povo srrr1 frridos ou 
drsprrzados. Então, 1ios � obra. Porra, apresrntando-nos 
diantr das autoridadrs - ou quea o fizer por nós -
drvraos trr clarrza dos objetivos qye va1os drfrndrr, 
drvr;os trr srguran,a a resprito do qyr rrivindicaaos EI 

nossa Juta. 
Todo rstr rsfor,o dr articulação pol ít1ca drve 

srr rxprrssâo da nossa luta funda1rnt.;l: rrvrrtrr o ciclo 
da 1arginalizaçço da crian,a r do adolrscrntr (cf Trxto 
Base da CF 87). Trios consciência dr qur o problr,a não i 
rxclusiva1rntc dos pequenos. é dr nossa organização 
sócio-pol ít ico-rconó11ica qur coHça por rxcJ1;1r fai.íi ias 
intriras da possibil ióadr dr sobrrv1vÊncia, quf as obrig;. 
a contínuas sigraçirs r1 busca dr ua c.nto onde possa, sr 
rstabrlrcrr; qur provoca situaçirs r1 qur as aârs não tr1 
condiçõrs de grrarr1 srus filhos digna,rntr. Nossa 1rta
r, portanto, rrvrrtrr rstr ciclo. 

4.3.2. "Coroa": o lado educacional da nossa ação 

A'-4.3.2.1. Proposta pedagógica l iorrtadora 

A sociedade idrnt ifica e descarrega a obrigação 
rducac1onal dr seus prqurnos r1 partr na faail ia e, r1
parte na rscol;i. Bea sabr1os, porra, que rst; não 
rrspondr às final idades de UDa educação que rrspritr a 
vida da criança r adolrscrntr r está a srrvi,o dr u1
projrto capitalista r>:cludrntr. Aquela (a faaíl ial a.1 r 
1al consegue subsistir ou saber o que ela aesaa é. 

Nosso trabalho rducat ivo se apresrnta, pois, 
co1O o espaço para a criação de altrrnativas pedagógicas 
sérias, refletidas, qur respeita, a crian,a. Has não u1a

pedagogia volt;ida para si 1rs1a. U1a prdagogia, si1, que 
lrve r1 conta as necessidades sociais dos seus 
destinatários r não só: srja fruto dr u1a nova concrp,ão 
dr soe iedade que qurr srr construida, onde não havrrá 
1ais 1rn1nos ou 1rninas rnjr1tados, largados, lutando 
violrnta1rntr para sobrrviver ou no trabalho pre1aturo ou 
na rua. U1a pedagogia qur tr1 coragr1 dr sonhar alto r dE 
foraular rstratrgias concrrtas (ut il 1zando-sr tubi1 dr 
todos os rrcursos tróricos qur as ciências prdagÓgicas 
ofrrrce1l para real 1zar rstr soobo_alto. U1a pedagogia 
qur frz sua oe,ão_eelos_eOQtES, 

Esta proposta peda9Óg ica não qurr aante-r-se 
isolada, única dona da vrrdadr, ias qurr encontrar-se coa 
outros _grupos, crrscrr, rnvolver-sr nas faail ias e nas 
rscol as 1rs1 .. s. 

grupo 
4.3.2.2. Dois asprctos i1portantrs: o corpo r o 

f:lando ta peda9091a, i p��ciso superar u1a
co1prrrnsao 1eio reduzida dr rduca,ão r dr rrfl�xão qur a 
9entr tr1, t�lvrz por vicio da nossa rduca,ão escolar qur 
se distingue 1arcada1rntr por rsta c.ractrrístieo. 
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, nd 1 v i ouo c r 1 an,a/aool rscrnt r e i1 soe 1 E GêsOl . 0 9r upo-r 1 xü 
1ar, ! f rst ;, pm Uii i ao ,. o c c,n f i  1 1 c,  rn t r ,  so: 1 r o aof  
1rn 1 r, a -' c o r  r u c :  r E J C  1 t � 0 d e  soe 1 rd a d c  
c r 1 ança1 aoo l rscrn t r  r csponar co�  ;,gr r ssâo < f o i o qu e  l h l  
rns 1 nara1 1 l .  P or out r o  i aoo ,  o gr ui:,c, 1 an 1 f rs1 a-sr c oao u,  
"rspr l hüh oa  1rs1ã soc 1 rdi10E enquan t o r epr oduz r r l a,õc s 
do1 1 naoor a s  uns  p ar a  c oa out r o s ,  r c l ês c Õ rs  d r  cxp l or a ç ãv 
ondE o va l or r c on i1 1 co i o 1i1 1 or r c l rr rn c , a : .  

0 1 ant r orst a r ra l  1 da<lE c on f l  1 l  1 va qual  a noss. 
at 1 t udc oe  lOu caoo� r�  

U1  p r i 1r 1 r o  p on to  ê! f 1 c ar c i ar ú  i quE  a c r , an , õ  
não devr enc on t r ar no  roucaoor 1a 1 �  u,  (E�(E� �O[ , 1a 1 s  ut 
adu l t o  êl 1 hr 1 1p 1 n g i r  nor a a s .  D i st o  e l ês  Ji Est á c hr 1 õ  
( a t i  dr1a 1 s 1 l .  [ l i  p r rc r sa rncon t r ar a l gui1 que a ac o i t a  
s 1 ncrr a1rnt r .  I s so n ã o  s 1 9n 1 f 1 c a  o c  ; c i t o  nrnhu• q u (  c 
rducador Vi I c o11 or Gar coci t uoc, o que  r1 a f i zrr . 

· S 1 9n 1 f 1 c a Q 1Jf o rouc aáor rsi ês c unsc 1 rnt r  da i 1por t ãnc 1 ,
dr suã p r rsrnc a ,  ot qu( E l ês  pud1 aJuGar  ê: c r i an,a  ê:
desb l oquear au , t o  oa r11er 9 1 �  dr af r i o  e OE au t c, -con l i an ; ,
qur f o i  r rpr 1 1 1 d a .

U a  ca1 1 nno 1 apor t ant E Par ã t or r,c11 tsta p r rsrn ;,
r f 1 c a ;:  r c o l oc ar a c r 1 an,a/aciol escrn t r d , r1n l e  oa s 1 t ua ; io
dE con f l  1 \ u  r pr ovoc i - l a  no srnt 1 00 O !  t u�ar uaa pos 1 � �L .
A ;  s i t u a , õrs  d r  c o1 , f l  1 1 0  são rx l r r1õ1121, t t  r , c a s  rnqu;,n t c,
sr t ornai 101rn t o� i or t rs dr or�pl r t ;,r e c onsc , i n t : .
aor a l  r o s ru drsrrvn i v 1 1rn t u .

4 . � . 2 . 3 .  lOUC d'ªº pr l o  t r ab i i n0 

F ;. l a1os aL t •• de u1a  c on c c p ç ��  r rdut  , v a  c r  
r =uca,io qur ac 1 1 ;.  �uc � o  s e  apr cnar c oa a caoe, a .  [s t i 
& .E s�a C G:l é !'PC' ? '.' r u•a  º" '· r es1ion•.avc 1 s  i,or Uliõ out r a  

S(t õraí a C  ,u 1 \ t  
r r i '  ! C i . /r nu í  1 

a r , J( : 
� ' l (' ri (' ' .  

ô 

r r! i e t �  t, t :  ( = \ ,. r r,r • t ' ,· C i!I'..: � 1 :. t c. : L l v é. , . . ·, · c , s · c r r, i:, or, s;:_·, c , � E ' "E �.t õ t t• • l t i' ( «ú E •  ;, , n  � . 
d i col ()r, i õ  rr , t n l í i<t, .. J r; �  e c du i: 'i!ÓO: a t: 1 st H l ê: o ,

,,;r ,  •_ 1, éa  r. r a; 1 i  - e t c sl r 11Jnr,a Of$I E l a t v ,rduca ç ç () · , ,. 
d t·d•;c • c�do r;t o l ar srapr r f o i  r rsE r va i i r ad i c 1 or ,ah,rn \ (  ' • 

,. · .. � 1 · sr,µr r c olJúE 0 � E J i t í . Ac, 1, t , ,  < qüõnuo c or, Sf9 1J 0 , 

_ • . Ec,t r c - �ac i t ava t r� n 1 c d11rnu ens i no e.Lof  1��  �u� u �auU , d 

� • , . . r e, fu t u •o  oprr �r , o  nao  t i vrssr c ond 1 c oe,  �;: c u 1 c avd qu . . 
a r . usar  ,u , t o  su�  c �� ã c i c;,cc  oc r e f l r t 1 r  sc,D r r  suo 

, 1 "e, :. ::;,; :. r ê:  r ;:; ucaác,,  ê! E 5 co ia r , r E õ l  1 d aor . r' O' u ,J t  r :,  i: ·J • • 

1 ronu, i cr õ at 1 v 1 oadr r r í or ç av;, i1 v 1 S�l  C! Q •H r. t r õt,ê: r,ú • 
· av�r, ·, a�ê: no5  est uoo5 � ?G  sed e  ba i >:õ c al r 9cir ' º ·  'i•Jn w 

r e:ba i xava • ar i v 1 dad c s i;.r,u :. 1 , \ C , par t ar,t c, ,  sr 
c aGo  vr;: ,1 1 5  C ê:  r c a i  , o �oc  oc, t r õb? l n c100· d i st ar, c ; avõ 

,anua J ) .  
E. •  

ado l r sc c n H ,  
•1J l l ú : 0 (  i1 0 5 � ú �
(l�u: t U I ,  1 OaG é  G�  

p rof 1 s� 1 or, a l  l �dnl E :. . 1 cr o , ra.  
rduca t  1 võ ,  

p rOJ E I DS 
i r EQUÉíl C i é  
,aos 
dr 

aos 
a c u r sos 
1 11por t an t (  

r >:Ptr i rnc I õ 1 nst r uarnt o o r  êst ao  
prdag ó9 1 t õ ,  P !  l a  qu;. J  
p r opost a rcu�  � t  1 \ õ r, ac 
t er c ora9a d !  pr opo· 

p0Cr1os aost r ar qur uac novã 
s 1 1� l r� 1rnt r 1 dral . P rr c 1 sa,os 

nov;, r à i f rr rr,t t ,  n�c, 
r E? t t  i t  ! \.'o ,

l r,t rr r s ,.a r, t r  r oo s r • va •  <lUF  var , os E du c a oor e s  E 
p cnsa;;or r ,  5 i1 l• ur, � 1, 1 1r ,  e •  ã f  1 r nr ' que e, t r ao a l no i o 
r l r1 rn t o  c a t � l  1 ;i1 o ()r d1 t o� i  a v 1 G a  OD 1 nd 1 v 1 áuo e o ,r 1 ú  
d i c a: i:, a r .  q ;. l c ;,r, t i\ •  u i  c or,ri c c  1 1rn t o  n:� t o  r r c o i  1 st ê  
G c  na t urr:;, '  ( í . G•JI 1 rr r c � J .  [ nc :in t r aaos a ,  novõHfltt  a 
r Eã l  i dadr d c.  r or rc ;  c or p o  c o11c., •H, 1 I  1 c aoor Oã apr rrnsáo Oõ 
r rõ l  1 o adr . do c o,,r, r c  1 1rr,t c. .  

kossa  a i st 1 c �  r st �  p r o f undaarnt c rnr a 1 ,adã n o  
t r ao a l ho .  Pn· 1 r  10 or l e  r rc onhe c raos a bonóadr oo 1undo 
co1c, c r i a  �o or  ürus r at uaaos soo re  a nat ureza ra ou;c. 
dr 1 a 1 s  v i da ,  aa , ,  v 1 c 2  p a r a  as p rssoas na  soc 1 e oadr r 
1a 1 s  v 1 d ; p ar .  d nat urrza , p o i s  o t r ib a l ho
vrrd idr r r iarn t r huaano n�o POOE srr uaa at i v 1 dadr
prrdat jr i i .  No t r ib ii l ho i co l hr,os o sop ro  dE v i da qur vr1
dr Dru� quando d i z  " do1 1 n i 1  i t er r a# ( Gn 1 , 28) e nos
c onv i d a  a par t  , e  1 p ar 1os c o10 c o-iut orEs  di obra cr i aoor õ .  

Poct ant o ,  t r ab a l no r educatâo d rvrr 1 a1 sr1p rrrst ar jun t o s .  Ni vrrdaOE , drver 1 a  ser 1 1poss i vE i  querEr
co1p r rrndrr u1 sra  o out r o .  T r aba l h o  e E ducacão ,  ou
1t l hor , rduc a, ic., pr l o  t r aba l ho i c on c rrt 1 .:a;ic  da1Et odol u9 1 . d 1 i l d  1 .: ;,  ondr a , ao  r r r f l rxâc, i n t r r a9r1,cont I nua1:1rnt e .  

Ma � o t r ab a l he n a  rduc a c io n�o drvr srr s o  pa raf a;:u dr  c on t  .. .  /< p rrsrnn do  t r ab a l ho na rduc a c �o drvEsrr l r\.'ad;.  a s1 r 1 0 .  O t r ab a l ho t r1 qur ;rr p r c,out 1 vo ,g E r a r r en d a . · Aqur l r  q u r  i rducaoo  n o  t r ab a l no dEvrPrr c Ebrr qu! !-ru t r abi1 l r10 t r• srn t i do par ;; s i  r F ã r ii  aSú, 1 r c a o c . 
pnr i s so quf ó 1 zr 10� n ã o  so qur c, t r ab a l hod rvr rst ar pr r�r n l r  na rduc a c i o  ias qurrraos u1� t a�t��aDecl c _ l[ ab a l ho .  

[ s t � rduc � , �o pe l o  t r �� i i nc ,  p o r  out ro l ado ,l on�r  dr  r rp r nd 1J � 1 r  D c onf l 1 t c., CãP l ! a l ): t r aba l no ,  d rvEbuscar nnvi • l nr , � s  d P  r r l ac �o rnt r r  os t r a�a l hador r s ,novas for aa� d1 s o l  1 o ar 1 rdad 1  dr  c l asse  onor o t r abaiho
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Missa_çl.o Regional IIJ_ - Guandu _ 
i CANTOS dA MissA dE 1 º dE MAio dE 2004 · DiA do TRAbAlH�doR ; 
1. ENTRADA
Somos gente nova vivendo a união somos povo
semente de uma nova nação, ê ê. Somos gente
nova vivendo o amor. Somos comunidade, povo do 
Senhor - ê ê. 
1. Vou convidar meus irmãos trabalhadores operários,

lavradores, biscateiros e outros mais. E juntos
vamos, celebrar a confiança, nessa luta na

esperança de ter terra , pão e paz. Ê, Ê. 
2. Vou convidar os índios que ainda resistem, as

tribos que ainda insistem no direito de viver. E
juntos vamos, reunidos na memó,ria� celebrar uma
vitória que vai ter que acontecer. E, E.

3. Convido os negros, irmãos no sangue e na sina ;
seu gingado nos ensina a dança da redenção. De

braços dados , no terreiro da irmandade , va_m�s

sambar de verdade, enquanto chega a razão. E, E. 
4. Vou convidar Oneide, Rosa e Maria , a mulher que 

noite e dia luta e faz nascer o amor. E reunidos no 

3. HINO DE LOUVOR
1. Glória a Deus nas alturas/ É o canto das criaturas.

1 Mares e matas se alegram, Campo e cidade
celebram. I ó rei dos céus e Senhor,/ A ti o nosso
louvor' / Deus. nosso pai, te adoramos Tua glória
prociamamos'

Glória, glória, glória te damos, Senhor! / Glória, 
glória! Venha teu Reino de amor! 
2. Gloria a Jesus. nosso guia,/ Filho da Virgem Maria!

/ Vens para o meio dos pobres / Pra carregar
nossas dores./ Pelo Espírito ungido/ Vens libertar
os cativos. Por nós a vida entregaste / E, Senhor,
ressuscitaste !

3. Glória ao Espírito Santo que nos consola no pranto.
I Que orienta a Igreja para que pobre ela seja. /
Que deu coragem a Pedro e aos santos seus
companheiros./ Que hoje junta esse povo a buscar
um mundo novo.

a�tar da liberdade, ya:nos cantar a verdade , vamos i 4_ ENTRONIZAÇÃO DA BÍBLIApisar sob�e a dor. _E, E. . 1 Fazei ressoar a Palavra de Deus em todo lugar! (bis) 5. Vou c?nv1dar a criançada e a JUV�ntude, tocadores 1. Na cultura, na história vamos expressar, levando anos aJudem, vamo� cantar po'. a1. O nos�o canto Palavra de Deus em todo o lugar. Vamos lá. 
vai enche� todo pa �s,

E
ye

E
�ho vai dançar feliz, quem 2. Na cultura popular vamos catequizar, celebrando féchorou vai ter que nr. , · e vida em to todo lugar. Vamos lá. 6. Dese_mp'.egados, pescad

t 
o
d
res , de�pre

t
zad

N
os, ee os 3. Com o negro e com o índio vamos louvar, e com amarginalizados venham .º os se aJun ar. ª no..,sa comunidade vamos festejar. Vamos lá. marcha para a �ova soc,ed

l 
ade , q

E
_ ue

E
_m nos ama de 4. Com o pandeiro e com a viola vamos cantar,

verdade, pode vir, tem um ugar. , · 
animando a nossa luta em todo lugar. Vamos lá. 

2. ASPERSÃO
Lavai-me, Senhor, lavai-me, e bem limpo eu vou 
ficar!:/ (bis) 
/: Senhor,· vós me lavareis de tão limpo eu vou 
brilhar!:/ (bis) 
1. Misericórdia de. mim, Deus de bondade, /

Misericórdia por tua compaixão! / Vem me lavar
das sujeiras do pecado, / Vem me livrar de

tamanha perdição! / Reconheço toda minha

maldade, / Diante de mim a vastidão de minha

ofensa/ Foi contra ti, meu Senhor, o meu pecado,
/ E pratiquei o que é mau em tua presença.

/:Mostrai-nos vossa bondade, salvai-nos, ó 
Redentor!:/ (bis) 
/: .Senhor, _eu ,.peço, escutai-me, a vós chegue o 
meu clamor!:/ 

5. O Evangelho é a Palavra que Deus Pai proclamou.
Só ele é o caminho, verdade vida e amor. Vamos lá.

6. Juventude caminho aberto vamos construir
fraternidade , renovação vamos transmitir. Vamos lá.

5. SALMO DE RESPOSTA (SI 116/115)
Que poderei retribuir ao Senhor Deus, por tudo 
aquilo que ele fez em meu favor? 

6. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Bendito os pés que evangelizam e anunciam a 
salvação! / Aleluia! (Sx) 
1. Como são belos sobre as montanhas / os pes do

mensageiro. que anuncia a libertação!
2. Tua palavra é luz que ilumina/ os nossos caminhos,

e nos envia para a missão.



7. PREPARAÇÃO DAS OFERTAS 1 1 6. Revivendo tua páscoa,/ Somos novas criaturas,/
1. Nossos sonhos, clamores. / Todo o nosso viver, /

I 
Pois a vida se liberta/ De fechadas estruturas.

Nosso rumo de dores/ Sem trabalh.o ... por quê?/ A 11 COMUNHÃO 11esperança que resta / De quem cre com vigor/ na · -----
certeza da festa; do encontro e do amor. 1. O pão sofrido da terra na mesa da refeição. O pão

O• � partido na mesa se torna certeza e se faz , ô, ô, o, recebe, Senhor! (2x) _ . . 
2. Neste chão de fartura / falta o pão pra comer. / comunhao. / O corpo do meu Senhor e força viva

Quanta gente insegura / Sem trabalho ... por quê? / �e paz. . . . _ . 
Mesmo assim, Deus da vida . / Bendizemos teu , 2. V1nh? de festa e alegria e vida no coraçao Vinho
nome,/ Pelo pão que convida/ A matar toda fome. 1 

bebido na luta se torna _conduta_ de libertação. / o
3. Já o trigo floresce, / Novo tempo se vê. / Nosso I sangue d.o meu Sen�or e força viva de paz._ -

grito se aquece:/ Sem trabalho ... por quê? 1 Nossa 3. Palavra vinda do Reino n.a boca de cadã ,rmao. /
lida e vontade, / Nossa luta e labor I Pela i Pa.l�vra que fortalece anima e es�larece a _nossa
fraternidade; Te ofertamos, Senhor. uniao. / Palavra do meu Senhor e força viva de 

paz. 
8. PREP.ARAÇÃO DAS OFERTAS li
Esta mesa nos ensina; / Todo bem que a gente
alcança, / Em comum devemos pôr: / O remédio, a
medicina,/ Pão e vinho e segurança,/ Alegria, fé e
amor. (2x)
1. Meu irmão eu vi plantar, / Meu irmão nos fez o pão:

/ Mas na hora do jantar / Não chamaram meu
irmão!

2. Minha irmã trabalhadora / É operária e mãe
também: / Sai de casa, o filho chora, / Fica em
casa, o pão não vem!

3. Meu irmão pagou imposto / Para a vida melhorar, /
Mas não tem doutor nem posto, / Pois é pobre o
seu lugar!

9. SANTO
Santo, Santo é, Santo, Santo é, Deus do Universo,
ó Senhor Javé. (2x)
O céu e a terra o proclamam glorioso. / Hosana, 
hosana nas alturas. / Bendito o que vem em nome do
Senhor. / Hosana, hosana nas alturas. Hosana,
hosana ao Rei. (2x)
1 O. COMUNHÃO 1 
1. Nesta ceia, ó Senhor,/ Tu sacias nossa fome/ E o

sentido desta vida / Encontramos em teu nome.
Nós temos sede,/ ó Senhor de salvação;/ Dá-nos a 
água / Da justiça e conversão. 
2. Renovemos a aliança / Somos povo do Senhor /

Que nos dá nova esperança, / os recria em seu
amor. 

3. Como o povo no deserto,/ Vamos todos caminhar:/
O senhor já vem bem perto/ Sua vida quer nos dar.

4. ó Senhor, és nossa vida! / Tu nos dás sustento e 
pão! / Tua graça é repartida,/ Derramada em cada 
irmão ... 

5. Tua graça é água pura, / Vida nova a todos traz: /
Teu p�rdão nos transfigura, / Vence o ódio, inspira
a paz! 

03' �� �ta 

4. Flores dos jardins, dos campos, sorriso exposto no
altar, / Flores molhadas no pranto de quem deu a
vida pra vida mudar. / A vida de quem tombou é
força viva de paz.

5. Água trazida da fonte matando a sede que mata. /
Água da chuva no chão traz vida e traz pão pra
gente e pra mata. / Água da vida, Jesus, é força
viva de paz.

6. Ceia Sagrada Aliança, ato supremo do amor ./ Ceia,
encontro e esperança de Jesus com a gente,
transformando a dor. / A Ceia do meu Senhor é
força viva de paz.

7. Louvor que nasce da história do dia a dia do povo. /
Louvor ao Deus verdadeiro, fiel justiceiro, Pai do
mundo novo. / O nome do meu Senhor é força viva 
de paz.

12. FINAL
1. A necessidade era tanta e tamanha que a

fraternidade saiu em campanha andou pelos vales
subiu as montanhas foi levar o seu pão.

2. A dor era tanta, a injustiça tamanha que a luz de
Jesus que o seu povo acompanha nos iluminou pra
viver em campanha em favor dos irmãos.

3. Um só coração e uma só alma, um só sentimento
em favor dos pequenos e o desejo feliz de tornar o
país mais irmão fraterno. 

4. Vão fazer de nós povo do Senhor, construtores do
amor, operários da paz, mais fiéis a Jesus ... Vão
fazer nossa Igreja, uma Igreja mais S:anta e rriais 
plena de luz.

Erguer as mãos com alegria, mas repartir também o 
pão de cada dia. (3X) 



PARÓQUIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO 
CALIFÓRNIA 

MISSA SOLENE DE SÃO JOSE 

1-CANTO DE ENTRADA

Aleluia, Aleluia,Aleluia(2x). 
Este nosso mundo, sentido terá se tua palavra renovar. 
Aleluia,Aleltúa,Aleluia(2x) 

5- OFERTAR NOSSA VIDA QUEREMOS

Vinde alegres caotemos,a Deus demos louvor. 1-0fertar nossa vida queremos) como gesto

A um pai exaltemos, sempre com mais fervor. de amor, doaçãojprocuramos criar mundo 

São José vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai novojtrazer para o povo a libertação.

nosso fervor. 

Quis o Verbo divino dar-vos nome de Pai, um glorioso 
destino, para nós impetrai. 

De braços erguidos, a Deus ofertamos/ 
Aquilo que somos e tudo que amamos./ 
Os dons que nós temos compartilharemos/ 
Aqueles que sofrem,sorrir os faremos. 

Vós esposo preclaro, amantíssimo Pai, das criaturas Pai, dos 
cristãos fume, amparo este canto aceitai. 2-A injustiça que fere e que mata/ tanto homem, criança e 

mulher j faz o jovem viver sem sentido,/

2- ATO PENITENCIAL frustado, perdido distante da fé.

1- Muito alegre eu te pedi o que era meu. 3-Como o pão e o vinho se tomam/ corpo e sangue de Cristo

Parti! Um sonho tão normal dissipei meus bens, Jesus) transformaremos a realidade,/ para ser de verdade

o coração também. No fim meu mundo é irreal confiei no teu esperança e luz.

amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar! Eu gastei teus bens ó
Pai e te dou este pranto em minhas mãos. 

2- Mil amigos conheci, disseram adeus, caiu a solidão em
mim. Um patrão cruel levou-me a refletir, meu Pai não trata
um servo assim!

3- Nem deixaste-me falar da ingratidão morreu no abraço,
mal �ue �u fiz, festa, roupa nova, o anel, sandália aos pés; 
voltei a Vida; sou feliz. 

3-GLÓRIA
Louvado seja o meu Senhor ... (5x) 

1-Por todas suas criaturas, pelo sol e pela lua.
Pelas estrelas no firmamento,
Pela água e pelo fogo.

2-Por aqueles que agora são felizes, por aqueles que agora
choram.
Por aqueles que agora nascem, por aqueles que agora
morrem.

3-0 qu� dá �ntido a vida é amar-te e louvar-te. Para que a
nossa V1da seJa sempre uma canção.

4-Juventude, milhões pelo mundo/ tanto anseio de libertação!/
Gente nova, sem cercas e muros/ constrói seu futuro liberta o 
. 

, 

rrmão. 

6-SANTO 
Eu celebrarei cantando ao Senhor 
E só nele me alegrarei (2x) 
Eu louvo e adoro porque tens triunfador (2x) 
Grande é o Senhor Rei do Universo (3x) 

Ô ,ô ,ô , Hosana nas altw-as 
Ô, ô ,ô , Hosana nas alturas 
Ô, ô, ô, Hosana nas alturas 

Porque Santo é
Bendito é, Bendito é o que vem (3x) 
Em nome de Deus. 

Senhor, vem livrar-nos do mal. 

CANTO DA COMUNHÃO 
7-Cantar a Beleza da Vida

_ Presente do amor sem igual: 
4- A�LAM�CAO Missão do teu povo escolhido! 
Alelwa,Alelwa,Alel�ia (2x) . Senhor, vem livrar-nos do mal! 
Quando estamos urudos, Estais entre nós. E nos falarás da tua 
vida. 



Vem dar-nos teu filho, Senhor, 
Sustento no pão e no vinho, 
E a força do espírito santo, 
Unindo teu povo a caminho! 

2- Falar do teu Filho ás nações,
vivendo como Ele viveu:
missão do teu povo escolhido,
Senhor, vem cuidar do que é teu!

' 3- Viver o perdão sem medida
servir sem jamais condenar: 
missão do teu povo escolhido, 
Senhor, vem conosco ficar! 

4- Erguer os que estão humilhados,
doar-se aos pequenos, aos pobres:
missão do teu povo escolhido.
Senhor, nossas forças redobre!
5- Buscar a verdade, a justiça,
nas trevas brilhar como a luz:
missão do teu povo escolhido.
Senhor, nossos passos conduz!
o que foi meu bom José

, Se apaixonou pela donzela 
Dentre todas, a mais bela 
De toda sua Galiléia 
Casar com Débora ou com Sara 
Meu bom José, você podia 

6-Andar os caminhos do mundo,
plantando teu Reino de paz:
missão do teu povo escolhido
Senhor, nossos passos refaz!

7-Fazer deste mundo um só povo,
fraterno, a serviço da vida:
missão do teu povo escolhido.
Senhor, vem nutrir nossa lida.

8- Quero te dar a Paz
1 Quero te dar a Paz, do meu Senhor com muito 

amor(2x) 
1- Na flor vejo manifestar o poder da criação,
Nos teus lábios eu vejo estar o sorriso de um irmão

Toda vez que te abraço e aperto a tua mão. 
Sinto forte o poder do amor dentro do meu coração. 
2-Deus é Pai e nos protege, Cristo é o Filho e Salvaçã
Santo Espírito Consolador, na Trindade somos irmão
Toda a vez que te abraço, E aperto a tua mão
Sinto forte o poder do amor dentro do meu coração.

9- CORDEIRO DE DEUS

Ó Cordeiro de Deus/ que tirais o pecado do mundo/ 
Tende piedade/ tende piedaddtende piedaddpiedade 
nós(bis). 
Ó Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, da 
nos a paz, daí-nos a paz, daí-nos a paz, a paz do 
senhor.(bis) 

10- MEU BOM JOSÉ
Olha o que foi meu bom José
Se apaixonou pela donzela
Dentre todas,a mais bela
De toa sua Galiléia
Casar com Débora ou com Sara
Meu bom José, você podia
E nada disso acontecia
Mas você foi amar Maria
Você podia simplesmente
Ser carpinteiro e trabalhar
De nunca ter que se de
De se esconder com Maria
Meu bom José você podia ter muitos filhos com
Maria.
E teu oficio ensinar
Como teu pai sempre fazia
Por que será meu bom José
Que este pobre filho um <lia
Andou com estranhas idéias

Que fizeram, chorar Maria 
Me lembro ás vezes de você 
Meu bom José, meu pobre amigo 
Que desta vida só queria 
Ser feliz com sua Maria 
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VISÃO GERAL DA P.ARÔQUIA 

Um pouco de história: 
A Paróquia de São Sebastião, pertencente à Diocese de Nova I

guaçu, foi elevada a condição de Paróquia em 20 de janeiro de 1957,

quando foi desmembrada da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição,de 
Belford Roxo. Nesta época, ligada à Diocese de Barra do PiraÍ-RJ. 

Ao longo de sua existência, 36 anos, a Paróquia teve cinco pá
rocos: Pe. Sancho, Pe. Gino, Pe. Luis, Pe. Sebastião e o atual. Pe. 
Sebastião foi quem mais tempo permaneceu, 17 anos·. Ele marcou fort� 
mente a vida da Paróquia. Foi em sua gestão que a Igreja_foi recon2., 

' E 
" ' .  ' .  

t l truida. ·stabeleceu, tambem, uma caracteristica propria pas ora ,na 

inexistência de comunidades, toda a pastoral era centralizada na Ma 
triz, temperada com sua personalidade nordestina forte, humana e a
miga. Sua morte, em novembro de 1987, provocou um forte trauma na 
Paróquia. 

Veio a transição. As circunstâncias provocaram rápidas muda.n, 
ças. Em março de 88 chega o atual pároco. E na tensão entre uma ex
periência de fé mais tradicional .e� dar passos mais largos em di-
reçao aos novos apelos da Igreja, percebe-se um grande legado pastQ 
ral. Isto porque o povo não ficou "viciado" ou fechado pastoralmen 
te. Embora afirmava sempre que estava acostumado a um 11 jeito de fa
zer� coisas", o povo foi muito receptivo à caminhada dos é!rcu
los b{blicos. E a partir daí plantou-se a semente para o surgimento 
das quatro comunidades: N.Srª Aparecida, São Bráz, São Francisco de 
Assis e são José. t bom lembrar que foram as primeiras Missões, e m  
1989, que impulsionaram o surgimento das comunidades e proporciona
ram um forte momento de Evangelização na Paróquia. 

A caminhada não está pronta. Ainda há muito o que fazer. Há mQ 
mentos de desânimo, altos e baixos, mas também de muita fé e espe
rança. 

Contamos com você missionário, para que nos ajude a alimentar 
a chama da BOA NOVA anunciada pelo Nosso Senhor. 

Características SÓcio-econÔmia-cultural e Religiosa: 

A Paróquia de São Sebastião situa-se no bairro de Areia Bran
ca, com uma população aproximad� de 48 mil habitantes, em �elford 
Roxo, município recém criado. Embora só tornou-se município de fato 
e direito a partir das eleições municipais em novembro de 1992.

.. , .. 

A populaçao, e como toda a populaçao da �aixada, vinda do nor-
deste, do Sul de Minas, do Espírito Santo e do norte do Estado do 



Rio. Os que moram aqui não tem vida facíl. Mas foi ainda mais difí
cil no começo. 

Ainda se encontra moradores antigos gue lembram dos primeiros 
loteamentos de Areia Branca. Na época era uma grande fazenda de 
plantação de laranjas, cujo dono, após o declínio do plantio, ven

dia, doava ou desdó"tfa lotes conforme os seus caprichos. O dono pos
suía também,o monopólio comercial. Na hora do pagamento de seus fuQ_ 
cionários, que era a maioria dos moradores do local, rasgava o di
nheiro pela metade. A outra metade só era adquirida quando os fun-

. , . , cionarios fossem comprar no armazem. Logo, trabalhava-se apenas pe-
la comida. O Único meio de transporte na época era o ferroviário, 
com bastante precariedade nos horários. r 

A falta ou a insuficiência de ,gua, esgoto, tranporte, escola, 
posto de saúde, segurança, enchentes fazem com que as condições de 
vida tornem-se muito difícil. Isto sem falar na violência que ronda 
constante�ente as ruas do Bairro. São frequentes os corpos de pes
soas assassinadas que ficam horas jogados nas ruas, em sua maioria 
jovens. E para escapar da morte, as pessoas marcadas para morr,r, 
são obrigadas a sair do Bairro, as vezes at; para fora do Estado� 

O povo daqui só é lembrado com frequência no período das elei
ções. Aliás, talvez nas próximas eleições será terminada a obra in!!, 
cabada, do governo anterior, no centro de Areia �ranca, que em mui
to vem transtornando a vida do povo. 

Aspecto Econômico, a maioria da população trabalha no Rio, ap� 
sar de �elford Roxo possuir um razoável parque industrial e de cer
viços. Trabalham como camelôs, comerciários, domésticas e na cons
trução civil. são poucas as pessoas que possuem uma profissão quali 
ficada. 

No Aspecto Cultural e de Lazer, quase n�o h& para on4e ir. A 
... nao ser nos jogos de futebol, escolas de samba, rodas de bar, pa6o-

de, jogo de baralho, festas juninas e julinas e as festas de Igre
jas. Não existem nem mesas_pÚblicas para os aposentados jogarem a 
tradicional 1

1 sueca 11 (jogo de baralho). 
A grande e agitada vida cultural e artística do Rio é quase 

ignorada pelo povo da �aixada. Para ilustrar, não são poucas as pe� 
soas que moram há mais de 10 anos no iocal e que nunca foram ao Pão 
de Açucar ou ao Cristo Redento�- Isto se d& por falta de dinheiro, 
transporte ou simplesmente por falta de interesse(ao menos 
poucos que t;m alternativa de estolha). 

pelos 

Outra coisa que se percebe é o número considerivel de jovens 
nas Paróquias que possuem o segundo grau ou cursam alguma faculdade-



Não ignoramos, porém, que são uma faixa seleta, se considerarmos a 

maioria dos jovens que se encontram à margem da educação. 
Outro aspecto cultural, às vezes despercebido, talv� por ser 

o mais marcante, é a culinária das várias culturas de origem. Por
exemplog a angu à baiana, o tutu mineiro, o feijão tropeiro e carne
seca, etc.

No Aspecto Religioso, há uma grande proliferação de seitas e 
centros espfritas e de candomblés. Nesta faixa acontece em muito o 
sincretistmo religioso. Isto é, pessoas que participam um pouco de 
cada. Ou seja entre as seitas, onde as pessoas saem e fundam outras 
ou de pessoas que frequentam os centros e são católicas ao rmesmo 

, , , . 

tempo. Ha tambem uma presença acentuada da Assembleia de Deus e da 
Igreja :Batista. 

Quanto aos católicos, é comum o constante vai-vem de pessoas 
de uma Paróquia a outra. Seja por motivos devocionais ou por procu
ra de sacramentos onde há maior facilidade; ou ainda, por motivos 
de solidariedade nos momentos de dor(missa de 7�dia) e de ação de 
graças(aniversários, principalmente de 15 anos). Na Paróquia há es
te tipo de pÚblico, além de um grupo expressivo que participam com 
assuidade as celebrações da comunidade e um número menor, que são 
os atuantes de fato. 

No dia do padroeiro, a Paróquia recebe uma verdadeira avalan
che de devotos, principalmente na procissão. São milhares de pesso
as que vêm de diferentes lugares para participarem da procissão.São 
as mais variado.$ manifestações de religiosidade popular em torno do 
Santo. Até a& folias de Reis aparecem, organizadas de forma espontâ 
nea. Outra manifestação religiosa são as tradicionais missas das al 
mas, das segundas feirns, pela manhã. ApÓs as missas, velas são ace 
sas em homenagem às almas. 

Para finalizar, queremos mostrar o rosto de nossa Paróquia: 
tum rosto de um povo marcado pela beleza, pela sensibilidade, 

pela espontãneidade, pelo sofrimento, pelo contraste da fartura e 
da fome, pelos risos entusiásticos e pelas lágrimas doloridas. 

As vezes descançado no· agir, cordial e fiel quando deposita 
sua confiança. As vezes.impulsivo e emocional nas questões imedia
tas. Em fim é um povo bom e resistente. 

Acima de tudo é esperançoso. Através de uma esperança teimosa 
que se manifesta no grito surdo, no grito ecoado na resistência, de 
que um dia a miséria e a violência não mais mancharão tanta beleza, 
tanta poesia e tanto potencial do povo.

�ara os que são vigilantes a estes fatos, mergulharão facil� 
mente nos ministérios da vida do povo, e reforçarão a certeza de 
que este mundo está errado. t preciso mudá-lo para melhor. 

E se tornarão assim, em colaboradores Daquele que veio trazer 
a vida e nos convoca. 
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O QUE SÃO AS MISSÕES? 

As missões são um momento forte de Evangelização na Paróquia, que 
acontecerão entre os d ias 24 e. 31 de outubro • 

.. 

E levar a Boa Nova a todas as pessoas. 
Como isto acontece ? Atraves de preparação dos visitadores (as) 

que passarão em todas as famílias, ou quase toàas as familias da ParÓ 
quia, assim como a sua, para fazer orações, reunioes para conversar so 
bre a palavra de Deus com os fatos da vida da gente. , , 

Tudo isto e para animar a caminhada de nossa Paroquia e trazer !!; 
que las f amÍlias Q.Ue se encontram afastadas. Est imuJlar para que façam 
parte de C.irculos BÍblicos ( encontros semanais entre famili�s v1.z2 
nhas para discutir suas vidas à luz da Palavra de Tous) e da comunida_ 
de. r 

, , - ,,.,., 

Tambem e uma grande preparaçao para o dia das Missoes em que vi 
rão os Missionários ( Padres, Seminaristas, Irmãos e Leigos de outras 
Paróquias) onde ficarão em cada núcleo ( local ) que acontecerão as 
Missões. 

MISSÕES Di 
... 

SAO SEBASTIÃO 

ROTEIRO 
,,

MINIMO PARA CELEBRAÇÕES 

- T,razer uma vela acesa e unP'BÍblia para o meio do grupo ( sinais da
luz e da Palavra Qe Deus no meio do povo).

Trazer um cartaz que indique o tema da reunião. 
lrazer um símbolo que lembre o tema da reunião. 

- ,azer o sinal da cruz.
- Apresentação: cada um diga o nome e o seu endereço onde mora.
- Canto: Refrão de um canto conhecido.
- Repetir em voz alta: ·o lema das Missões.
- Rezar em voz alta: A oração das Missões.
- Bater palmas em alegria pelas nossas Missões.

Pedido de perdão: colocar em comum todas as coisas contrárias à von
tade de Deus, de acordo com o tema. 
- Canto: refrão de um canto conhecido.
- Momentos de louvor: agradecer em comum por tudo de bom que acontece
e.:m nosso meio, de acordo e om o tema.

Bater palmas a Jesus que está em nosso meio. 
- Vamos agora conversar sobre o tema de nosso encontro.

ORAÇÃO MISSICN ÁRIA 

Senhor.Jesus, por amor do Pai e de toda humanidade, 

Suscita na tua Igreja numerosos operários que, 

Cheios do Espírito Santo, anunciem 
• o Evangelho ate os confins da terra.

Todas. os povos precisam de Ti e de uma nova evangelização.
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PRIMEIRO ENCONTRO: li CRIANÇA DE RUA " 

• ACOLHIDA: ( com apresentação ) •

• ORAÇÃO: ( Comentarista ou Animador ). 

senhor, nosso Deus da vida, olhai por todas as crianças, especial 
mente essas crianças de rua, (lUe são marginalizadas e. rejeitadas 
pela sociedade. Dê a elas sua proteção, para q_ue sobreviva neste 
mundo de violência e egolsmo, onde a criança pobre não tem espaço 
para viv-er a sua época. :Pedimos sua ajuda, para que nesta luta, a 
justiça predomine e estas crianças tenham direito a liberdade e a 
paz. 

Amém. 
. 

.CANTO: Que a Eucaristia apresse o dia, por nos esperado... r 

Li:ITOR 1: FATO DA VIDA 
,w 

Um menor de 10 anos, chamado Sidney, perdeu sua mae com 5 anos e 
aos 9 anos seu pai foi para o Maranhão, deixando o menino na rua aqui 
no Rio, na Baixada. Uma vizinha vendo a situação do menino pegou-o Pl!, 
ra criar, só �ue Sidney não se adaptou com esta senhora, e voltou para 
as ruas, dormindo embaixo das marq_uises dos comércios, As pe·ssoas fica 
vam com penai. dele e dava-lhe o que comer. Até que um dia um grupo de
pessoas resolveram dar um destino a esta criança, ligando para a Casa

do Menor em Miguel Couto, conseguiram com o Padre Renato, responsável 
pela casa, uma vaga para o menino. Hoje, Sidney convive perfeitamente 
com as outras crianças q_ue moram na Casa ào Menor. 

LEITOR 2: Texto Biblico Marcos 10, 13-16 

ANIMADOR: Para refletir e comentar. 

ANIMADOR: 1) Que diferença existe entre. o Fato da Vida e o Texto B1 
blico ? 

2) Quais são os motivos que levam as crianças às ruas?

ANIMADOR: Oração final 

:Pai-Nosso 

( espontânea), 

Obs: Na hora do canto, as crianças presentes, coloca brinquedos no cen 
tro da sala ou onde estiver sendo feito o encontro. 

Ex.: Carrinhos, bolas, bonecas, etc. 

SUGESTÃO: Dramatizar o Fato da Vida e o Evangelho. 

SÍMBOLOS: Cartaz indicando o tema que vai ser discutiào; vela, Biblia, 
brinquedos de crianças. 

Marcar ro.casa para o próximo encontro. 



MISS'õES 199 3 

SEGUNDO ENCONTRO: " JOVENS " 

• ACOLHIDA: ( Espontânea ) •

Senhor Jesus, por amor ao projeto de seu Pai, que nesta 
, 

Igreja Renovada e missionaria, acolhei todos os jovens 

negros, brancos, mestiços de todas as classes sociai� 

�ue buscam paz e misericórdia. Dai serenidade aiueles 

q_ue precisam <e força para a,ueles q_ue lutam por ti • 

• CANTO: Quanio teu Pai revelou teu segreio a Maria ••• 

• LEH'OR 1: FATO DA VIDA 

Violência na caminhada com a Igreja 

l' 

Uma jovem de 17 anos participante ativa na pastoral, foi brutal 

mente assassinada na Diocese de D. de Caxias. Não sabemos •uem sao 

os assassinos, sabemos o motivo, pois ela era ativa na JCC ( Juventu 

d.e Operária Católica ). 

Por algum motivo os poderosos mais uma vez gritaram mais alto 

do ,ue o povo, ,ue clama justiça. 

�exto Blblico: Jeremias 20, 14 - 18 e 20, 7 - 13 

Reflexão sobre o texto: 

LEITOR 2: 

• O que é ser Profeta hoje? Você se acha capaz de ser Pro

feta como Jeremias? 

• Como levar Cristo, hoje, ao nosso povo sofriQo, oprimido

e descrente de tudo? 

• CANTO: Se calarern a voz dos profetas ••• 

• Oração final:
( Espontânea ) • 

Obs: 
Marcar a casa para o proximo encontro. 
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Tli;RCEIRO ENCONTRO: 11 MORADIA, Lll.r A E RSPERAN ÇA 

• CANTO: Onde Morais ? 

c.:olocar o símbolo Qa chave no centro da reunião • 

• ACOLHIDA: 

• ORAÇÃO: (fazer em voz alta a oração das missões).

li 

•

FATO DA VIDA: O sonho de D. Mariana - ter uma casa propria 

LEITOR 1 - D. Mariana, paraibana, aluga há 15 anos 2 cômoà.C6::numa aveni 
da. Toda vez que aumenta o aluguel, mais forte e o sonho de D. Mariana 

- ter um dia a sua casa própria. r 
Ela quer uma casa onde tenha banheiro com vaso limpo para sentar 

e com chuveiro só para as pessoas da família. 

LEITOR 2 - Na avenida onde mora não existe privacidade. Quase todo mun 
do sabe �uando ela está fazendo carne, pelo cheiro das panelas, ou 
quando ela vai à feira, por causa das bolsas. 

LEITOR 1 - Sem contar os olhares indiscretos dos que passam em frente 
as janelas, não deixando a vontade as pessoas que se encontram dentro 
de casa. 

LEITOR 2 - Se pararmos para pensar, vemos que este problema de mora, 
dia nao e so de D. Mariana. Mas de milhares e milhares de pessoas de 

f •. , ' nossa Baixada e do mosso pais, que tambem sonham ter uma casa propria. 

Para conversar: 

LEITOR 1 -
sileiros? 

•. " Casa propria e sonho ou realidade para a maioria dos 
Quem lucra com esta situação? 

bra 

LEITOR 2 - O direito à moradia digna está dentro do mundo novo anunci. 
ado pela Palavra de Deus pelo Profeta Isaias? 

Ver a Palavra de Deus em !saias 32, 15-19 

Oração final: Vamos trazer o simbolo de hoje ( uma chave ) e vamos 
fazer algumas preces espontâneas. No final da prece di

gamos: SENHOR ESCUTAI NOSSA PRECE. 
No final das preces: vamos rezar uma Ave Maria para 
que ela proteja nossos lares. 

Canto Final: AE? Aves tem ninhos e ••• 

Local do próximo encontro. 

Obs.: Lembrar o simbolo da próxima reunia.o. 
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QUARTO ENCONtt1RO: 0 DJi:SEM'PR.EGO " 

• CANTO: Ave Clie ia de graças ••• 

• ACOLHIDA: Estamos aqui reunidos para celebrar mais um dia. Peçamos
a Deus �ue em nossa mesa nunca falte o pão de cada dia.

• ORAÇÃO:

• LEITOR 

Senhorl 
Dai-nos graça para que o desemprego nunca bata em nossas PºE
tas. Deste aos homens e mulheres a missão de transformar o 
mundo com o seu trabalho. A medida que crescemos queremos 
participar cada vez mais da construção de um mundo onde to 
dos são irmãos, se respeitando e trabalhando juntos em comu
nidade. , , r 

Amem. 

li 
O desemprego causa tamanho desastre na vida do ser humano, 

pois e através do trabalho que se tem: Casa, comida, saÚlii.e, e educação. 

LEITOR 2: Fato da Viida

, 

n Todos os dias nos vemos manchetes estampadas nos jornais: - :Empr_:. 
sas despedem grande parte de seus empregados. " 

Este fato foi manchete do Jornal do Brasil no dia 05/03/93. 

A Philips, multinacional holandesa e um dos maiores fabricantes de 
eletroeletronicos do mundo, teve um prejuizo de 900 milhÕes de Florins · 
( moeda) no ano passado. Informou que fará entre 10.000 e 15.000 mil 
demissões de pessoal. Esses cortes são parte do gigantesco esforço da 
empresa no sentiGo de se reestruturar depois que começou a perder merc� 
do para um outro pais. Sabe-se cque familias inteiras serão lançadas a 
. � , ' 

sorte. Nao so a Philips, mais outras e outras empresas para fugir�do 
prejuízo abrem·mão dos seus funcionirios, podendo no entanto simplesmen 
te cortar as suas próprias mordomias. 

-

• LENDO A PALAVRA DE DEUS
Tiago 5, 1-6

• Para Conversar

Por que as empresas preferem despedir seus empregados ao invés 
de reduzir seus gastos? 

" Comente o Evangelho, fazendo uma ligação com o fato da vida" 

• CANTO FINAL- b Pai somos nós o povo eleito_ ••••
.. �ORAÇAO: Concedei-nos, 

perseverando na fração 
no nosso amor, 
Jesus Cristo. 

sejamos 
Amem 

Ó Deus, viver d.e tal modo na nossa Igreja que, 
do pão e na doutrina dos apóstolos, e enraizados 
um só coração e uma só alma. Por nosso Senhnr 

:marcar a casa para o prÓx"imo encontro. 
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ANUNCIANDO CRISTO, 
CAMINHAREMOS,,COMO IRMÃOS 
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, l,n:Jcio; 24110193 - 7/ts - Paróquia S<io Sebastúio
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.flABITAÇÃO ·--�

M�·de 100 · mil casas estão abandonadas 
DAs moradias populares 
foram construídas com 
recursos do FGTS e estão 

. sem uso no país, causando 
,i,.perda de US$ 743 milhões 

OSWALDO BUARIM JÚNIOR 

outras 4 mil casas concluídas no 
governo Collor: invadidas, ao custo 
de US$ 32 milhões para o FGTS. 

SOBRA - De acordo com infor
mações da Caixa Econômica Fede
ral, que forneceu os dados sobre as 
aplicações, os recursos do FGTS 
para a Comissão de Trabalho da 
Câmara dos Deputados, a maior 
sobra de casas populares estã no 

Brasília - Mais de 1_14 mil casas · -Paraná, com 12.270 unidades 
populares, construídas com recur- abandonadas. Em Minas Gerais, 
sos do Fundo de Garantia por há mais 11.544 residências desocu
Tempo de Serviço (FGTS) a partir padas, em São Paulo saci 4.061 
de março de 1990, estão abandona- casas e no Ceará 3.489 unida
das, com prejuízo de US$ 743 mi- des. O Rio Grande do Sul aparece 
!hões aos cofres públicos. No Bra- em quinto lugar na má aplicação de 
sil, país com défidt de 10 milhões recursos do FGTS: 2.699 casas po-

• &«Ô* Dodm/l.11

'· 

�.residências, 47.620 casas ·pron- pulares em território gaúcho estão 
"l:tlifpermanecem vazias por proble- prontas e desocupadas, o que toma 

mas de comercialização - foram os empreendimentos alvos fáceis de 
planejadas unidades, além da ne- depredação e invasões. No Estado, . 
cessidade de cada 'l!ÚÍlicípio bepe-. .,.há ainda 5.777 unidades com as 
ficiad� ou a renda ç�igidâ para o.,; �bras paralisadas. Em Santa Cata- • lní:oerênêia: '"niuiias residências prontas est4o vazias num país com déficlf de 1.0 milhôes de COSllS · -� . 
financiamento está acuna da capa- , nna há apenas 259 casas abando- / · · · ,, -...<:•-9'.1,:.r,:�·. • ·,,· ·,., · · ·. " ·-- .. ,. ·• · " · · · , ·J.;i,-.::,. :i;·J i,.i.;. ,., _. 
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���;me º secretárion:ciona, _. Rê'nãà �familiar baixa dificulta, aquisição

apartamentos inacabados estão de Habitação, outras 175 mil casas · · : ,, .. :;,· • .�. ,. . · '· ,_ . · . 
abandonados desde O ano passado populares poderão ser concluídas DEVA RODRIGUES ma. A renda exigida varia de Cr$ 8 · cooperat,vl! pretende concluir 

por falta de recursos. até dezembro se forem confirma- ------------ milhões para as casas ·populares a · 1 .339 casas populares,_ com 22 me-

Existem ainda mais 260 mil ca- das as estimativas de arrecadação OJm,spo,,,J,nu Cr$ 38 milhões para um aparta- tros quadrad?5, i:ios nucleos Ferro-
sas em construção sem boas pers- do Imposto Provisório sobre Mo- mento de três dormitórios. nato (659 umdades) "Morgado Ro-
pectivas de comercialização. Com vimentação Financeiras (IPMF) e Bagé - Mais de 3 mil pessoas se A única alternativa para viabilí- sa (680 casas). As duas áreas vão 
empréstimo de US$ 1 bilhão do o excedente no volume de recursos inscreveram para a aquisição de zar a venda dos imóveis é a criação dispor de escolas, área verde, área 
Fundo de Desenvolvimento Social destinados ao pagamento das con- casas populares e apartamentos do Fundo Municipal de Habitação para creche e ruas asfaltadas. Os 
�ovado na última quarta-feira, o tas inativas do FGTS, além da rea- que estão sendo construidos pela Popular. O projeto de criação do 128 apartamentos, de dois e três 
Ministério do Bem-Estar Social es- valiação dos empreendimentos em Cooperativa Habitacional Rainha fundo, de autoria do vereador Luiz dormitórios, serão entregues pela 
pera terminar 85 mil unidades até pior situação, com redução do ta- da Fronteira, em Bagé. Mas apenas Carlos Dcibler (PMDB). tramita na empreiteira Teorema à cooperativa 
agosto, mas nem todas serão vendi- manho das unidades ou do tama- 20% conseguiram aprovação da Cãmara Municipal. A comerciali- em agosto. 
das se permanecer a atual exigên- nho do empreendimento. Caixa Econômica Federal (CEF) e zação dos imóveis motivou a cria- O mu1uário, além da renda de 
eia de renda mínima. "Não há dú- Na opinião do deputado Paulo são considerados associados. Ape- ção de duas Comissões Parlamen- CrS 8 milhões para casas populares 
vidas que nas condições atuais so- Rocha (PT-PA), relator da nova lei sar das dificuldades, a prefeitu- tares de Inquérito (CP!s), que in- ou de CrS 38 milhões para aparta-
brarão casas", reconhece o secretá· do FGTS, somente uma "gestão ra não deverá participar da comer- vestigaram a cobrança do chamado mcntos de três dormitórios, terá de 
rio nacional de Habitação, Adolfo democrática" do fundo vai garantir cíalízação. suporte financeiro (custos não co- arcar com o suporte. No caso das 
Marinho Pontes. Boa parte destas maior controle sobre os recursos o diretor-presidente da coopera- bcrtos pelos financiamentos da habitações populares, esse valor é 
construções poderá acabar como dos trabalhadores. tiva, Márcio Xavier de Oliveira, CEF e da caderneta de poupança) e de Cr$ 1 J milhões, além de uma 

Projeto prevê 
construção de 
200 residências 

Passo Fundo - O l'.1inistério ela 
Ação Social aprovou um projeto da 
prefeitura de Passo Fundo, que 
prevê a liberação de recursos de 
Cr$ 32 bilhões para a construção 
de 200 casas para familias de baixa 
renda. Em abril de;tc ano, a prefei
tura havia solicitado recursos para 
a construç:io de mil moradias. 

Mesmo as.sim, o prefeito cm exerci· 
cio, Júlio Teixeira (l'MDB), consi
derou que é a primeira medida para 
combater o déficit de 5 mil casas. 

O prefeito anunciou que há pos
sibilidade de. cm 1994. o ministério 
liberar mais recur�os para a com
plementação do programa. As 200 
casas serão destinadas para fami
lias que possuam terreno próprio e 
que tenham renda de até três salá
rios. Os candidato, devem também 
comprovar que rc')idcm no munici· pio pelo menos há três anos. As 
casas deverão ser construidas em 
sistema de mutir:k 

reconhece que a maior dificuldade a seleção de mutuários. Ambas fo- poupança de Cr$ 12 milhões. A 
para comercializar os imóveis é a ram arquivadas. poupança para os apartamentos de 

três dormitórios pode chegar a Cr$ comprovação de uma renda mini- POUPANÇA- Até o fim do mês, a 263 milhões. 
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O 1 º de Maio deste ano acontece num momento histórico, em que a classe
dominante, em sua corrida ambiciosa pelo lucro, lança uma grande ofensiva

contra os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras
retirando conquistas contidas na CL T.

A dasse dominante inseriu o nosso país na dinâmica da globalização,
repetindo os velhos modelas de DESENVOLVIMENTO SEM JUSTIÇA SOCIAL
Aguçou o caráter destruidor do sistema capitalista. Alastrou a epidemia de
desemprego e exclusão. Arrancou conquistas trabalhistas. Sacrificou vidas

humanas e o meio ambiente. Gerou a realidade de morte e violência. Uma
realidade que fere a dignidade humana

e que representa um insulto ao plano de Deus.
Um país qué vende a sua soberania e condena o seu povo à condição de

miseráveis, ;amais poderá se constituir uma nação veradeira. O cinismo da
elite brasileira e o _sofrimento do nosso povo

, representam um grave problema ético.
Toda essa situação provoca profunda indignação nas pessoas que se negam a

entregar sua alma ao comodismo e ao consumismo.
Homens e mulheres que lutam de forma incondicional para fazer valer o' 

veradeiro sentido da vida . Mantendo assim vivo o sonho
de criarmos uma humanidade livre e fraterna.

t preciso acreditar na capacidade tranformadora do nosso povo.
Saber que mesmo estando na condição de vítima desse sistema egoísta,

trabalhadores(as) e excluídos(as) possuem
a missão histórica de construir o novo e determinar os rumos da sociedade.

Mais que nunca precisamos estar inseridos nas grandes decisões da sociedade.
Nesse sentida, o Plebiscito contra a ALCA e as.eleições que se aproximam

exigem uma atenção especial par parte de todos aqueles que querem mudar
esse país. Precisamos multiplicar nossos esforços e.mostrar que o povo

consciente e organizado é força viva, capaz de determinar a elaboração
e implementação de um pro;eto político

que proporcione melhores condições de vida poro os brasileiros e brasileiras.
Precisamos também reunir o con;unto da nosso Igreja e atuar numa verdadeira

relação entre mensagem evangélica e prática profética. Aaeditumos que
diante de tantos desafios, nós cristãos não podemas nas dar ao luxo de

., �anecer numa postura fechada. Temos qUB nos inserir de forma decisiva'" · 
na realidade do nosso povo.

Devemos ter sempre o amor e a simplicidade de Jesus de Nazaré, que é, sen
dúvida, a forma mais aut§ntica de evangelização. Como erismos e disápulo!

de Jesus,· temos a tarefa de modificar es1lJ S(}dedade injusta e egoísta,
vivendo uma espiritualidade profunda

que coloque a vida� centro das nossos ações.
O 11 DE MAIO é uma dato que simboliza a luta das que teimam em construir.

· soahos de vida �m comum. Celebrar o 1 g DE MA/O neste. momento, significa
. rompermos com qualquer.forma de inâtvidualismo e de indiferença.

· ;Significa tuinhém SEMEAR:ECULTJVAR A (ULTU/?A DA SOUDARIEDADE.
·_ · . frecisamos revitulizar os nossos CO(CIÇões de esperança, animar
,.; · · desanimados ppra.mantermos semJJI" viva a resistência desse povo

guerreiro que não se cansa de lutar pro viver e ser feliz.

,,. • �; \, � 
Temos �e� qu11 um_ fllf:º �U'}'Í'J é_ possível,

>:tr··: :,B_. • � r;,. • , ·· . · onde a ill$líÇJ1 soaa(set0 sempre
::;: �:::�:.����;;,t uma bandeira c(esfiafdarln no só� do vento.

''-. ,� 
�- .,. ...· � , ' 

PASTO/?AL OPERÁRIA DOBRASIL 
Mov. De Lotu dos Trab. Desempregados(os)

1 Conlribtiçõo: P.0./Ceará 
1 . --;, ,;1 ! '' de Maio de 2002 

·.:. · .. 
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PASTORAL OPERÁRIA 

Nação prostituída 
(Oséias 4,15) 

WALDEMAR ROSSI 

Estanecido, o povo brasileiro vê o país mergulhado na 

mais profunda degradação ética. Do país da esperança, 

passou, rapidamente, para· o país da decepção, da perplexi

dade e da descrença: deputados, ministros, dirigentes parti

dários, empresas e empresários envolvidos em denúncia de 

forte esquema de corrupção. Corrupção que faz com que 

cada portador de um. mandato popular - e que deveria ser 

exercido em função exclusiva do bem estar e dos interes

ses do povo - passasse a exercê-lo em função de interes

ses pessoais e familiares. Pior é que o nome do próprio, 

presidente da República está jogado na suspeição dessa 

prática desonesta - pelo menos até o momento em que 

escrevo este pequeno artigo. 

A imprensa divulga com estardalhaço as freqüentes "no

vidades" desse mar de lamas, enquanto oculta a corrupção 

muito mais profunda: o envio mensal de vários bilhões de 

reais para os cofres dos grandes bancos internacionais -

através do tal de "superávit primário" - e as Reformas da 

Constituição que eliminam direitos do povo e coloca a na

ção como refém permanente do grande capital. O grave 

em tudo isso é que o povo, por falta de maiores informa

ções, não percebe a trama que está colocada: dizer à nação 

que todos são corruptos e que não há saídas e, dessa for

ma, perpetuar a dominação e exploração. 

O profeta Oséias denunciou os crimes dos poderosos 

de [srael (reis, ministros e sacerdotes), revelou que o povo 

morria por falta de conhecimento, mas chamou o povo a 

reerguer a nação, de baixo para cima: "Os filhos de Judá se 

reunirão a Israel, nomearão para si um só chefe e se levan

tarão da terra, porque será grande o dia de Jezrael. Come

cem a chamar seus irmãos de "meu povo" e suas irmãs de 

'·compadecida"". (Os 2,2-3) 
Através da 4ª Semana Social Brasileira e de pronuncia

mentos de bispos, a Igreja nos convida a refletir sobre a 

grave crise que assola o país, a exercer nossa missão pro

f ética de denunciar, propor e agir a fim de que um Novo 
Brasil, alicerçado na justiça, no direito e na solidariedade, 

seja construído em Mutirão. Podemos começar ocupando 

as ruas para exigir a punição de todos os envolvidos. 



NOS MULHERES DE NOVA IGUAÇU, WUEREM0S CRIAR UMA DELEGACIA DE MULHERES 
=-tez:s::::mc ª 

- -

. · C0NSIDEHAND0 : Que as mulheres nao sao apoiadas nos problemas de 1r.e-

lacionamento que tem. 

CONSIDERANDO: Que 
em sua dignidade de 

as mulheres 
mulher. 

que buscam delegacia 
-

sao desreipeitadas 

·coNSIDERAND0: Os inumeros casos de briga , espancamentos , ameaças de 

morte e violencias acontecidas dentro das casas sem que as autoridades 
tomem conhecimento. 

CONSIBERANDU: (.Jl.le as mulheres no rmalmen.te sofrem 

coragem de buscar a justiça junto as delegacias 

-

caladas , e 

existentes. 

nao tem 

CUNSIDERAND0 : Que as mulheres sao oqrigadas por vezes a obedecer 

ordens absurdas dos 

,CONSIDERANDO : Que as 

com seus filhos !').OS 

maridos • 

mulheres 

casos de 

sao privadas 

separaçao . 

injustamente da . 
... 

. conv1venc1as 

CONSIDERANDO : As muitas delegacias de mulheres em funcionamento 

em nosso pais • 

CONSIDERANDO : A grande população de nosso municipio , como 7º cida-

de do �.Brasil • 

t.,ÜNSIDEHANDU : (Jue nos somos filha de lJeus 

Deus temos que ser tratadas com dignidade . 

S O L I C I T A M O S . À esta SECRETARIA DE . 

)E ,JANEIRO, no mais breve espaço de tempo ,

)E 'MULHEhES NO MUNICIPiü DE NUVA IGUAÇU para 

e que como filhas de-

JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO 

a criaçao de uma DELEGACIA 

atendimento exclusivoo a 

nulh'.eres com serviços prestados so para mulheres . 

POR ISSO NÓS MULHERES ASSINAMOS 
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NOSSO JORNAL 

�IL q ºº=- oc� 

�-. rwroxi:11u-·sc t' ti:.: i dr A1.iiu, tiii\ tJt· 1ul,; 1: h1:1ur,1n�,1 üu 1,1,;d ir :u 
a QUE: são suàeGJct ido'; milharr'..i trao;\lh�1Jures � trc.1�,ll!l,.idur,1:; t'm i:udü 
:r.ur,cc,. H•stt:r:,: dt· ·�uür t· !>ilnqur. o l tic �iuiu é Ll')tl1ri1tiu ,; 1:t'i:'.1:11;; 1

, 

cr c1no. �u1hi� tr:ib;.1l11.1d1ir2s (a:;) 111c1t coniu,'i:cm 1::;,,1 i1i,,t,í.-:,.1, 11,111 
'..��., �or',Ut nem '..ursiu L• Dia do:; 1r.ih.ilh;,tltfll'i�.iu!, ·1ral1idl1;,1l1irL·1,. 

í .. í" ,,u lon<:CJ t:o :.frulu 1.9, 11ii f:uro:1ii t ao!.. E!,ti;t:l.1!·, U111tiu� .• ,; 

1n�u:;trial i:.:açãu 2 o si::;tzia;i c,witJ1 i:;L1 :;1! J�!ir11vrJ]vera01 r'<\;>íd.1 .. 

:J1rntL �ra uma c>:�ltirüd:ío d.:11i\di1: lrabulhi:c:lore�., w�lhtrE:!, t· Lri,,11"11:, 

trabalhando na� ?Ívre-:; cunui�·or!i, q11e nert f'.:'jC:'dVQ·j; .. i\Jr!l,.H!,1:-; 1!,t t2,1·l 
!.' :-:te'.- rn hC!r;;s "º diii; '.,illiÍrit•!i ôt .1i 1,ér ii.\; 111:1ii1uklil :,rut�·,�u !·,0Lit1l <,· 
tra!Jal i:;t;.1. 

j_. ;;_!. lülliü jui·.li\ n:cii.tío, :Ji1 1;Ct'U i;L0� )il•UClJ!., IJ llllJVÍllltl1\lJ 
s::idica],$obrctudo na -.;r�und�1 p.1rte du ·.;follu .l'J. ,t; reivi1Hlici1�:Jf:; 
c·ram '.'.E',H>rr il� int�-:na�: 8c:1Ju�iiü n� ,iorni.lôi.l tic lr;\!Ji.1!,u, illl'li,u:-1:1:, 
coadiçies de trabalho e au�ento de salirios. 

1 27-04-92 



.. 

-

Governo quer g:mhru 

Comissão propõe lllÍlrin10 
· Lcmpo );l:lfa oLaçào

1 1 1 1 /\�l t  li\ O 11 , 1 ,,, ,1., 1,1 . . ,,.,

r

ov 1• 1 1 1 i q t a  na l'a rn a 1 a .  l . u 1 �
duanln Mnr,:tlhiie• ( l ' l•'L Ili\ ), 
'Ili 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1(11 1 1111 H J.{'11 1 1'1111 1 1 • 1 1 1
n na \ Ol 1 1 � 11o i n 1 1 1 1v . 1  l t ' i  tio '-il 
i1 io mi 1 1 i 1 11u U1 1ko \'olo t · 1 1 1 1 I I  .i 

rio i1 upro\';-u;:i,, ti,, IH 1J j 1 ' 10 1hq
ºl'""i�·11p� na ror111t:o.;t11, 11t, Trnh.1 

de Cr$ 280 nril 
Bltl\SILIA /\ <'11111i• :._;,11 d11 

Trnlmlho da ( '{1 1 1 1a ra, t ln11 1 i 1 1ad:1 
p�)os pai t idos dt• 1 1pu._1�·;io, apI 1 1 
vou 011trm, fl lll �uho.:; l i l l t 1\·:io ao 
prujero <1 1 1 tlr1i11lano l':rulu l ': i i 1 1 1
(PT-HS!, 111 11 rmrn µro1· ,

,1 1 1  fi,, i , - i
do sala riu 111 ini1 1u,. l 'e o IH oj1•t11 ,
o valo1 tio 1 1 1 1 11 i 1 1 1u e11 1 1 1 1• 1 1 1a i 1 1
ruiu ser á  irrlerior :r Cr$ :11111 1 1 1 i l  " 
t�râ rt•;1 justes t r i mest rnio.:; ,  011 

. Sftnµn• 11 111• a i 1 1tlaçúu at·u1 1 1 1 l lar 
2y� •• u 11a1 t lr  d, 1 i .  

1 O PI oj1' l 1 t ,  {l l lP '-t' lia•;pi;1 1 • 1 1 1  
pr,,pnsrn apn's,•rrtada 1wtas , , .., 
cprrtrnls ,i11dlr;,is 1 1  'l lT. l 'l :' I' " 
For\·a Sl 1 1d lcal  1 .  l t•rn t11 J!f 'llria 
apnJ\ íiltla \)4 ,r atnnhl df• l1d,•1 ; 1 1 1  
\'3.9, n 1111" lw gara 1 1 1 1 •  prioruf.ul1•
no µaut;1 eh• \'Ol:t\·:\o da (':1111;11 a 
Su mio ho1 1 \ 1•r aro1 lll1, º /'' ui••lo
das ,1/H>··ii\CH•s d1•vera "" 1 1• 1 1 1 : , r
e,m p rn.irio. prov:t\·,, 1 1 1, . , 1 1 1 11 1 1 1 1  
próxima �l'IIWl la .  o IH tl}t > I U  cio 
Governo. que lixa o 11 1 1 1 1 1 1 1 10 e111 
CrS 2:m mil cm l de maiu. 
·os 1 1,h•re� �overnlstas a inda

PrerlSUlll U J J J  ovar 3 ll fl�t 'llrill }líl 
rd tru111 itaráo Un pr11Jt1to  \ln C1 1
v,n,u. l'ara ganhar ll'mpo, o l iir no hloro dl' strste11t:1\':Í01 ,1., 

uverno, l .u i s  F.duardo �1:iga 
l,àeR ( l'FI .  UA), \'ai pedir q111• a 
JJnissfü1 <IP Ec111 1 1 1 1 1 1 1a exa111 i 1 1t1 

d,projt'to dns oposl\·i11•s. 
1 '0 l ltt,•r do l'M l l l1 ,  , Iepu t :ulo
�rnrh:1 l cl o  Corn'n. ro11-;lt l t > r:1 
que uma das rorrdi\·ô1•s par a nr 
8bC'iar rmn o Gm·t1 1 nu P qtw o 
f'nlor do noto mí 1 1 i 11rn e ; 1 1  l l'" 
6\,mtn a li�� IIKI no llnal eh• 111:iln 
ÓO inlrl11 dP j 1 1 1 1ho. F11t n 11. 'l ' i 
ro1e, c·or n•c; \1 t 1 1 1 t l 1 ·rln 11 1·1·1 ( . , d,•�'!;$ WO 1111 , valur cun,itler ,uto 
nfl 

1·'111111 pi'-11 n11 pt ojl ' ln ap, ovnclu 
11a ( ·1 1 1 1 1 ir, ... ;111 11!· · 1 rnhalho 

l\•;•,1• p i  11il 'l 1 1 l'",l;1hl'l1•1·1· 1 ( 111' O 
11 1 1rnrno t•111 1 dr 11 1 : i io co1 1 t•sttt111 
de•r a :11) 1:tlor de• j : 1 1 1 l ' i t c1 ( (  1 i 
11!i 0.17.'.l;\I, l"OI I Í1! i tl11 pl'lil \':li i:1 
)w ,  t\11 l 1 1 1 l ín· lh· H1·;üu�1 ,, tio S:i
: 1 1  j . ,  � 1 1 1 1 1 1 1 1" t l HS�I I  eh• j:1 1 1 > ' i 1 < 1  
a ahril A 1''-'�t· valor -;r :ll'!f1:--r1111 
la 1 1 1 1 1  :n11 1 1 1 • 1 1 tn n•:il Pq11h·al1•11lt' 
a · 11 1 ·• " da \' :li i:iça, 1, 1 ' 1 1 1 1 1 1 1  ,.,ji 11•:, 
1111 n·•:1·1 h;l', ii ·a 1 · , 1 1  . 1 1d, 1 d,1 l't"• 
qu1 • ,a i\1• t 1 1 ,. : 1 1 1u· 1 1 ! 1 1.._ Fa1 1 1 1 l 1 ; 1 1 1"J 
( l 'l W) d" 1 1 11 : !•:. 1-:s•;:1 ,·,-,t:, ,.,pri
\' i 1 \ 1a  1 • 1 1 1 1·a1 1 1 1 i 1 1 1  a l ' 1 $ 172 \ili, r 
"'' "  a l ua iwd.r 1wlo I HS�1 li 1 a  
111 1 1 1;io s1•1 :i i 1 1 l t • 1  inr a ( · , � �mo 
1 1 1 i l .  JHI I 1 • 1 1 1 1 •mla an 1•..,r1• 1 1 tada 
1wl11 n•la l o r  do fH 1 1 j l ' lo, C ' :n lo� 
i\ llll' t l 1 1  ! ': 1 1 1 1plsl l l ( l ' l fl' IU) 

A part i r  tll' 1 1 1 iah1. o 11 1 i 1 1 i 1 1 1n 
�1·1·:1 n•a 111�1ado por um �:1 1 1 1 1111,
1 1w· ( l ic;para '-l' I I I JH ,, qw• o I HS�1 
;u-1111 1ula1 Ullla \oal i :u, ;'i1 1  eh• IJl 'lo , 
ll l l ' IH)c;; 211"·11 ( )  1 l':lj 1 1"1 f' l ' I I I  I f'� lu 1 1uh1r;i a v:irt :t\·;\o i 1 1 t "\!1 :11 tio
H�l\1 St' o í1ulil-1• arun111 ado no 

ti i 1 1w1.;,trc 11:u, eh,'l'ar a :!O"�. o 
1 1 1 i 1 1 l 11 1 1 1  SPI :1 111:�i ll'il.Ulfl pt'ln \'il 
1 i 1�·;io il l lt'J.{I ;11 do l 1 1d i+·.- ·1 f':ula , 
Ir ,·s 1 1 1 11\l'c;; O 111 •riocl t 1 dl' t r1 •r;; 
1111"-.;11!- p:1•.:,:i1 a !'.f'l nJ11laLl1 1 q·m 
JH •' ""11 1 1 1� ! ln u l 1 i 1 1 10 n•ajui;; tp , 
s1 ,j - 1  pP o i.:al i l l 1u 1111 1 1 :io. 

A)'· 11 1 1 1 1"�º �rmpr,1 'l'lf' for 
, l':IJ11-:larlo. o 1 1 1 l 1 1 i 11 111 t1·t a anr•<;
l ido ttlll :m111t•11to rPal dt1 ar111 tio 
1·0111 a 1:ari:l\·;\(1 ll:1 cPc.ta h:isira 
\ )P 1 tlf• 111,110 th1,._1 1 ·  ;11111 ,Ih' 1 dl' 
1 1 1 : 1 i 1 1  d1· 1'�1fi. o atll!lt'lll11 1 Í':11 "'' 
1:1 d1• '.UI" ,. tl:1 \ ;li i .u,:;1·1 d.1 4·P·.t.1 
11:1·,ka A p:11 1 1 1  d,· ( 1 11 1;,, o : 1 1 1  
1111•11l11 t t ·al c;prn hill l l''-t ral 

i tn, o lfih•r �O\ t •n1i'il : t vai 1 11 '1 1 1 t  
1·orn que n Coml�q;iu clr l•:nmo 
lia r,c: 1 1 1 1 ! 1 1r fl J>I ojl' ln 
O t l ' lator SPI a o µ1 •·�lilP11h• dn 

t11111is,au llt• Ecunomiu .  C :il�o11 
t1ad1:1do (l'H, l'F.). que delm
�P a l rl're negociaç:iu 
, - ( )  sala, io rnirrirno 11�0 frrn 

[

""ª n:1 rn :itirn Nn lutu,o .  ter e 
os d,• l'llr.arar li l ivre rrcgl)r!a-
,,, t l i�Sf'. 
A ( ",11 1 1 i� ·� ;i11 dr 1:fo111 1rnia mio 
1·e se• 1 n11 1 l r  a111f»; ele• , , ., ç, l i ' !  

1 l ' 1m1 lc;,o, o li 1J\f • 1  no �anlta 
rnpo r,a 1 n 11 1 •gi lf ' l 1 1 1 1 10 , 1w lo

mf'llo", r111 1 !l"i.!llit apr11\· n 1  o n•gi 
111P t!P u ,  gi•1 1 t · la p:.11 a "f'll prujl'to 
N:1 r ru11 i:h1 dP 011lu11 tia l'nmi,; 
�11n do I n1halho, l .111-: l-'d11:1nlo 
MR11n l t 1 1i,•q 1· lu.•rou n rt \ lkor u 
< :t1\ ,,, no pf'!n dt111H11 ;1 ,•111 f'11vlnr 
o prt>JPIU de lt'i Sllia, lal
( .; n Go\'Plno ta l l 1 1 1 t 1  O p1 oj11· 
tu ,lrv,1rin tr1 rtwi:ailo 1 1a �N�llll·
da li·• i ru  E t íl um co111p1 0111 ii.qo 
<la á1 (''} f'COIIOlnic·a cti':SI! O l i
ilrr. pa1 a �''"'" a dernora tli!1t ut
lou a ""��o(·i,ç;io. 

Luí.._ E<l ll'H do �1r1ralhtH·� 11iio 
d<'�(·�u ta\·n a poi.sl l 1 i l íd;ul.- clr ne
gociar o projt1to 11a <'nm1<;c;ào 

N1 1nca ei.;tiH•1w1c; t :ip p1 Ú'< i  
mo� ,1,. uma suh1�·rlo de con�c11so 
.. ln111entu11 
Os 1!r•p11 lat!us du 1 1poskào não 

concordnt am. 
- A Curniss:io r•1•e1 uu o 111:i 

,11110 pn<�ilcl di ,e u ltder do 
1•r. E,t11nrct,, Jnr�P 

Dc1wis rla rcu r r lãn , porrm, 
l . 1 1 !s  rc1 1 1n 1  do l\lat;:t l lr:ic>s u l i r· 
1n11u '/l lt

1 <' Cn·Jr1 rn niio rcd,•rá 
no v;1 11r rir, mtnfinrr 

Qual ,lur,  n•h,1 nd111a de 
CrS 2:11! mi !lt :J muito elilrdl. 

Governo não neg·ocia os Cr$ 200 1nil 
l: HU\S I  LI A O Governo se-

quer cog i ta a l ! i púl <'SP (!p f i xar  o 
salário m 1 1 1 i 1 1w  t •m Cr$ 2BU m i l  e 
n ão p rP L P 1 1 d e  1 1 Pg 1 ) ( ' i a r  n ad ; 1  
a lém uos e, $ 2:10 1 1 1 i l  propol t )<; 
ao Congrrsso. Segundo o S< '<TL' 

tário de Po l í t ica l<:conú1nka. Ho
berto M acedo .  a pro pos t a  da  
oposiçiio dt' l i xar  o valor do 1 1 1 í 
m1110 e 1 1 1  Cr$ 2!lll 1 n i l  uPverá sPr 
vetada pelo Governo: 

- Não dü nem para ppnsar P 1 1 1
Cr$ 280 mi l  nrs tc mo11 w 1 1 t o. 

O Sl'l' l 'l' l :ír io t a 1 1 1 lw 1 1 1  d l·Sl ' : t r
tou (jua lq uPr poss i l i i dac l < ' < I P  o 
mín imo cl H•g, 1 r  a l JS$ : t:iO a rn rlo  
ou m6d io prazos. v: i h ir pron> l ' l i 
do pelo Pn l :io c -: i 1 1 1 l idn t o .J1 l ' n • s i 
ctência. Fl'rn,n1do Col lor d l '  l\kl 
lo. para o l i na l  do gov1•rno. 

Para li<' 1T11har a prop1 >st a  dp
Cr$ 2110 m i l .  lh i lwr to  Macrdu 
apresentou um quudro. rst i tnan
do os custos lot ai s  (sa l :írio somn
do aos custos soci ais) para o e1 1 1 -

pregauor, com os dois va Jon•s 

prnposl llS para o ralürio míni
mo. No caso de Cr$ :l30 mil , as 
l ' 1 t 1 prcsas gas tar iam com cada

t rn l ia lh:u l"r Cr$ :1G9.H l 0  ror mê , 
cu 1 1 t ra e, $ ,1 , l ! l . !Hill Ul', e 1 1 1 llulsa
dos para wn m í1 1 i l 1 10 <le Cr$ 280 
rn i l . As do1 1as-dc-casa gastariam 
e o 1n a s  d o m é s  t i  c a s  C r $ 
:mo. t ifi l ,GO. sp o salürio mínimo íl
cassP em ( ' r$ 2:30 m i l ,  e Cr$

· 4(i:3 .4 1 4 .  se fosse de Cr$ 280 mil .
O i 1 1 1 pado da d i ferença de Cr$ 

GO n 1 i l  sobre a Previdência seria 
1hi Cr$ G.uis trilhões ao ano, se- ; 
gu ndo o Sf'crPtúrio. Ou sPja, e1n · •
l l l é l i o ,  com s;1 l á r io de Cr$ 2:-JO
m i l .  a l ' revidi•ncia leria um gas . 

i t o  t nt a l  dP aproximadamente Cr$ 
: 1 ,1, l r i l l 1 1il 's, d ian te  de uma arre
c;1ua�:iio q li( ' ,  segu nuo técnicos 

' 

' 

1 
1 do M i n istério da l�conomia, não 

dcwrá ch<'l-:ar a Cr$ 3,5 tr i l hões. 
. J ó  com salário Lle Cr$ 280 nül, os 
gastos. em maio ficariam em Cr$ 
4 ,4 t r i lhõcs. 1 

1 

1
.

f l . 0 2  

Governo e Oposiçfto 
ncg·ociar:lo acordo 
IIH /\<; l l . 1 1\ t •ar l :1 1 1 1 , • 1 1 1 , ., ,,, 

tll) ( ;o\l1 I IIO (' ela Opol.,l\'110 1 1 •11 
111•111 �,, w1 t,,rr:i lf•lt 11 ch1 m:rnlul 
plll ll lt'llltll t 'l l l'J,!ilr li 1 1 1ll llt'III l!O 
snllre n 1111\ n ld d1, s.11:11 lu 11 1(11 1 
1 110. /\ rrut1l:lo foi au·1 latia 110 
íi 1 1nl da tan.lP tll1 1J11!f'1Jl t'llfre os 
l1t lP1 Pq llo Cu\t.'1 1111, l l t 1 1 1 1h1• 1 to 
Souto ( l 'Fl .  l,1 < 1I, ,, "" PM l)II, 
(;r,wlmltlo l'm r ,•n ( l l r\ ). 

Numa c1m1, . . r•;a q 1 1 t •  t P1 1 1 t l u  
ainda oc;  t l1'/'t1 la

1 l11<: 1' :-11 1 10 1':ilrl\
( l ' l ' HSI. 'l tt ••i ,t,, l . 1 1 1 1a 1 1 '� 1 1 1 1 1  
SI') " ,l.rhes Hilwrn, l l 'S l l l t  Ui\), 
liluu rla t o  'IIH' h:i I"'"' " espaço 
1,;1rn 1111tt111d rnt•nto, 111a� �P tlPC: i · 
diu 1 150 f•nr,•n ;11 tnl: 1 l l 1 1 11t1tf' ac; 
11•·1:11ri:1�·\w1.1. po1 qw· 11,•nhum 1tqs 
la, os 1,•111 n l'PI lf•1a 1la nialnt ln 

Vrn j,q •; ·1 hl'IH 'J l l f1 1•11 l l i\f) 
bl1 1l 1 1  lll 'lll 1:ilo \1'111 11•1 11 11111 11111 
\'O!•'{ 

1

'l'f'IIIIJ'; 1 1 1 11:t 11\:11 1:1•111 l'',11 l'I 
t 1 •;t.;\11rn pai : l ll l ' l�Ut i ; 1 1  t l i <i'W 
l ll1111h1•1 ln Sou t i ,  n11,;. p:u 1· 1 1 1 1 1 · 1 1 ·
t:11 1•<. de npn"ii� ili Flt• gar:1 1 1 1 i t t
qnl '  o prP!-id1 nl ! •  < 01 1 , 1 1  \'f'lnr:, 
qu 1 lq 1 1t•1 dPc ls:111 1p1• 1 a11•f11 act 11 
1 1 ; 1 1 1� : i<t ria l'n•\ IIIM11· i : 1 1 111 1·om 
ino111Pl:t o r•J111h:1lf' a l 1 1 f lm;flo, 
cumn o I e:\iu-.1 1, hi11u·�ll ai 

Na rr1111i:i11 ele ti,rçn fr•l r  n. CJ 
li, put:i•lu ,Juc.P f ;,,1 1 1 1 1 110 (P'I �iPI 
)JI (•ft•fUlf' alPt l:tr l t:lfit :l JMl°'�llJll\
(b{lp di> o G11\ en10 achar I I  l 1 1 1rio 
da� 1H'ClWiaç11f'" par a 1' 1 1P).tar n 
1 d,. maio ,. v.ilr1 '-l' cio i1 1 1ilru 
rnenlo da MPtllcl:t l 'ru\'lso1 ln. 

O t'ullur pndr faturnr, Slh• 
1nndn 11ur. o l't1!1J.!I fH�C.(l loi mnic, � 
�,J. Pur ic;<:,,. r<trn 1 u·,�1 11·i;1ç:i11 1 1u 
n,1o, 1ur< i�:11110� \ <.1ta1 um IH oje 
to uirrda ;1111es do dia I" - ou;er
vuu (;1111()ÍllO 

O Piar mito te111 corno tr urrlos 
ronlrao p 1 1 1jnlo d,1-; 1 11Y1sl('1 1t'S o 
\·11fo prrs\tl1•1,rlal r 1 1 t 1 1a bn1w;ul'l 
Jliirla11a. iHar 11.1 f '�mrirn dl1 2:,1 
voll1fi. A npo<;i�·à11 rrn1t:1 1•0111 2 m 
\"Olos. Os 1, ;., ,,.11 l.rn,errlar ,., tio 
l 'HS, Jiartt·I• ·  do f.!11\1 • 1 wul111 l lé 
!lo ( ;:11 t ia cli..,p11l:1d 1•; nd1 r ,11ta 
111r11t1• p•h1 tlnl� l>t•los, \""h·m 
lur rclorrnr co1110 til>I ,la ha arrça. 
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m1n1mo no fundo do poço 
Dieese afirma que o mn·n s:1 /:írio prapos/( J t; um rctrocc�so na hístón"u do Brnsil 

Tatiu,ut J t,lil 

. �,\o l'.\ I n o  -- A pr, r, )1, 11 ,1,1 
g{l\CIIIO J( Íl,:,1 1  l lll C1S 2 iq 11 1 1 1 O 
,,tlÃ1in miriiih\ :, 1-,id1r 11:! 11' ,.k 11, 1i\l 
s�tfh..·a um rclrOles� di.: �2 unos na 
�t!iilóri:i do pi:,o s.1hm,1I pJ�o no p.1i,. 
1. o que- mostrarn càkutn, ldfú\ p..lu
lhccse, o lkpart..imcnt,J lnh: 1 ·  m li 11 
,k blu,lo! , l:-1.,1i,1t .·· �.'ll.il' 1.-c, 
nVmtcos As conta, sdo s1mpll'' -: rn
,oh,m um pouco dr hi,1,,1 1.1 �I is 

�.l!l io nt ín i lno real (m,,mrvs I' """· os::· - ��i 
nlin1.1s dcpilis de 196,f'. afirnu o 
h'>t ni\ ,l cio l >tl'é"e. F,,;u rom11i,1\cs 
l.111.tm nm k\'ílnt,1m,·111n hu,tanl� liiC
mdh 1all' :w 1111c a l'1Jl1J.u.k f,1i hl11c. 
1.1,,; ,1<,1111panh l\,tm ft c,11111,,\� do 
cush) 1l.1 tc,la basÍl l do 11ahulhadnr, 
m.1:, i.:u111 uma lt1rc,c11ça. su;11 e:ondu
�'",n t'r,IIU k\,1d,1a cm Conl,1 pelo ,,'.· 
\HII" mi, nwmcnlo� rm q11t o min,-
11111 i:1 ,1 r1..'iljlhl.11ll1 S,.-gundn Sn,HC'I, o 
l1,1b;tllh 1.k:.,.11. u11l1Í'ist"11:) kH' Ff.111-
lk ll''lj\U11âilh1hJadc no l,110 l.ic o mi-
11inh1 1tr Mlranç 1dtl seu, 111.1r, altns 
,:1lnr1:s nat.im�nh! no Lf...•,.:orrcr da 
dú.1tl I d.: �I 

, mo�1r,lm. com tl.1rc1H, lplc ,, prq,o:t· 
t.\ ofiLi,11 sim lesn1c111c ,11 1.Jlt: , , co111 
b.1 ,e na iuíl,1�J1>, o m.1i, h.ii"11 dd .. 
,.1L'.it 1 1 1� mininws ni,ruHi: nn j' li, �111 
I IJ-111, ,1uanJo foi cr i,1tlo ·- a �o ,111c 
u1vnhc 19.9 m1lhl)C, de p.-... ,;0,1:, ljllC 
g,rnh.,m a1( um :,Jlj1 111 111ín1an> ltll 
ltfutúrio nauonul t Jlt111u�.1 ��.9 111i
t&.;· l'>t se induidns pc,niiuu�l.1'i � apo
!a("I)l;ldo,, segundo 1lad1lq do I H í j l: 
; Lm Julh,1 de 19 líl CAl\ll,un nu p.,l's 

14 d1ícrentc5 valorrc; d<' mini111 , No 
Rio de Janr1ro, cntjo c.1p1t.1I h:di:r,11 , 
�1g.na-se o maior deli.::-. 2-líl mil ili". 
l:tn Sjo P<iulo. :,eu \,dor c1,1 ill! 2�0 

11,1) e. m, intcnor J,1 Nt11d1 lc. 1>0 
mil 1c1\ J�ê M.111ridn So:tr"'� 1 1 n1 
to de, D1ccse, mos1r,1 qu.: v, ( : S  2 �o 
r111I lJUC 11�ora k clh\.llt..:m rqu1\ .. km 
à dl11.11i1oç:lo d.1qu,lc< 911 nnl rus 

t }u1t11,., 41.. 100) 
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,.1.11r, o_1 I .fH6 
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, 1 11 � c. 1 !º',1<,I 
At - 1 11, l't•)fJ 
,,�1111 1t)io / 1 1 111:1 IQ4 ;'í I ti.: 
J11•1c-r1 ,f,, l\1HO IQ., ·11 .'}:' 
fl(·vrJ11 1hr ,). 1 1141 1 lf)I f\ 11+ ij1l 
f411rçc, 1  1 1)'_• ,' fl� 0 1 1  :,_1 
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.\qudt·,; í11r JIO nnl,'i dnur,1dos p3· 
r:1 a 1 11li11ca e j C'L11110mia nudon.11, 
kmh1 1 a \11\ h,!1 ,l!.1 �brtJ \ id1'ir i-1 
lli:nl \ hlr). ' O ph;10 de mel h Jc Jus· 
t el11111 � ul ih. hL·l l pw\ou111 11111J r�
l.11n.1 cul, . 1 1J M.1, o aumc11111 1c11l Jc 
e; 11.ano'i l,111a p�n lc dt Uni fliiCIO poli-
1\L-n i:m 4ue JK tmhJ gr.mlk intcrn, 
M.: •• l >, -.dc: cmjo. c.1lq_hu1.1, 01�Jni
/i1tl.,c; , <'lHtll) 11 do!! mcfa l u r �1cl'1, 
\ l l , 1 1  10\ A\ lO.,l;I, r31 11  n ffi lll�l1l0 0 
t 1 ,1(11 1m de lll'f!tX l,lí ��ll!I Ph'llflUS 
Jll)'t'I t!C l1lllj(,C fl\UÍl1) :tl lpl'l hJICI 

e nl1a.IL...Ío - SOJIC') c.1,rii1 .i11 
cur. .Jlv1 , que rcprc:i..;nl.l\a -lll ,Qtf • 
do qut rcetbia um hahalh 1d111 de 
�o Paulo. pelo inchcc dn ( n ,10 ,k 
V11la t,,1.nlJ,lo. i:111, l�l'I ,. I '•, 9 
pcl.1 Prcfcnura d,l t,1pi1 11. L pn11h:-
1101 1nc111t r·:la hp . a t 111Hl,11, l;J I lli
lil UIO de p '1qtll!3.i rl.Oniwii. ,I�. Se)• 
tire o r .: ., ;  ! I J  lo e h: a p l 1t. \ l tl uw  
f'4!í\t1\IU I Jc :!Oº í. equi\ .11..:nh: a tS· 
l:m.•11'- j .J,! 1dh\ i,) r 1::1 .J 1 11 o 
n....,uhall,1 d.15 c.,,nt.1!t \llj�r 1 ·m f '1 \  
7 l ,6t J pr,Jpú:tlJ 01'11..,JI p..i1J o 11..J· 

1u .lt' 1..I,, ,.,; 11110 " I,..,,, !tt!-!1:ili .,1 a 
111\r1 :-i,, dn 1ml "ltln que 111111 11.:,111 o 
:,al.'1 1 10 rni11111111, l lll ! 1)1-: 1", 1!11 So,1 
h::- " "..i · 1

1 1 a un1fo ,1�.1o k\ntt ('111 
l'tllll,1 O'i 1 1n111fl' , �.1!.1r1<1-, \', ,11•ut.1 , 

111 líÇtl tlt- IC .t!l(l, (' Í 1Jl't 1 1 Jc 
n11111u,1 tl1" (. 1 \ 1Jf II \ J  l l dn m n1mo 
l'q\ 1 1 \ .ilt.1 ,1 �li 1•1° ., 1h- , n \ai 11 11.1 �l 
ilfll l',, "il"j'tlllrltl O f 1 iú 1 :,,;1 \1r/ ftJ· 
c 1d,1 11:,1 1  � c,pli. ., :q,, 1 1 . 1 , r !., tri ... e 
d,1 l'n1111 ·1111,1 11··. t .,,.., .11 1. 11111,11;,in. t! de· 
llll! ! l ,h, 111 .l 1°' 111 1 1 11�.I I t1h1i-...t"i 

. .  ,,, .l\lt'UI O llHI\ inH�lllú 11111dical 
nl �11Ll1 ·11,;u n c0rporatÍ\1)1110 e nbra
ç,,u J h,111,k1rca Joi,. t rJhJlh,1J(,íl'i que 
11.�,.\ ,1�1 ,,r m1.1,tn,·0

, a1ln111r Vakhr 
P.1111.111, !ll'\:rc-1tt 1 h> da fot\J SinJ1c.:.al1 
<ui ru1h: l.',1p1 taocatla por I uiz Antõ-
111-1 d,• �t.-J,i1-.,s. De f.t10. pd• pri-
111rn,1 , e,, h1rça S 1 11d1eal. Cenl rftl
l '1rn .. 1 J,,, 'fr.,h,lh.,J,,m (CU I J e 
( ·11kd�, 11�.i1J ( irtJI d11s J ri1h.1lhodv
tc• \t' ,1í,1t,l,H 11111 lit inl(rM:,Clj t�ptl.Ífi· 
r .: d� c;i:tts n:pn�scnl,tdO!I r. com o 
ar 11u t�:nico do 01\!csc, <'laboraram 
n I'"*'º Je ln do min11nl' qnc cst:\ 
Se , ,  i111ln de t,;,1--e· p.1ra a Comin!o de 
l r 1h,1lho da Câmara.

Ili\ l:llll·'•\.'. IP· p111 ll,11\11 .. 

1) fr,lli dn s.il:'u10 mínimo no
mt1 1u. tp,u d'" \.ln 1 1.111!11. d,·",I,· 1.111.: 
h, i UI: .l,1 1 .k,.:.ut.t ii,· tll Ili· - I IJ
l i  lllll , >  111i1.i,u11 1 1 1 1  �·1 1 id, l . i 1.',h•1,1,1 
�" 11 t1 :t\ .11t lu:1hr 1 11 ·Ida " 1 1 1li,,
l,1 .,111a lh,: U I p.11..11..11lc IL I 111111,11 j 111 

VidC'nt.11,e · 1 1 1  11111.1 1 .-la, h1 

V '
• 

n 
_.. ·, 
(.. 1... "I 

to
A in l1�nJ�iln ele mal, ele e ,  m a11,, 

g05 e 1 .irrntcs eL mo, tc'S t 1 1 1Hl i i  .,! , , 
cm run,s niio punitl, • pi'! 1 Ju,1 1,:i 
tomou conta ontem da .lrca dL l 11 .
da R io-Orla. Com cadeiras d.: n,,I., ,, 
foi1as lernbramlo os asSJ<,m1to,, au 
d.:ntc, de tr�ns,to, in4uéri10s inter
rompidos ou al>soh 11,ões pot folia ele 
provas, os maniít'St,mtL-S caminhnram 
durante trés horas, cm um alo prn
mo,ido {'<'I• A»ociaçi!o de f'.t 11 1 1 l t . 1 -
te1 e Am,�os ele Ví1imaq da V1uli:11oa 
(Aíavi). O cortejo, 1,ono, itad,1 p,,r 
uma rq>vrtagt'tll dn rádio Jorn,il do 
Brasil com o 1csult,1do do Jt1lga1n--11 10  
do1 cnvolv1Jo1 oo caw , lc  Ca c l  .. , 
Gu�td v M0rrn.,. o "G1 dh.,", wm 
çou c,:m uma dMma, p.),1 1,m,1 d.1 
1-luma! no Po,to 10, cm Ipanema e 
termino. ne A \'cnida A1!.in1irn. dc
Í1 vnte ,io cdift, unto P'J\1.�1 1,,11 \,,1 1 t·o 
ncl 111 1.wl�. COIR 11111 tlt ,UIISO Ja de 
putJd4 Rcrma < ,.,nltlho. 

f 11trt a k1ubi.11,,., J,· "'"n'" ,,1 
mo M ,\nk a l iran1 1 1 1,>, 1 ""'e ll,11,1-
licl, (.'a, ílt, 1. ,( { d O �\.H I I IIC/ 
Corrt,a, José Du,�t'1 - o propncl�-

J11 ·1,1 JIIH' 1 Ji '\1.1 , 1  \ .1101 ,1,1 mi 
11111111 ,· ., ç\l1 th., 11• \1.1 .. , ,m..,,.,,t, l'(11n
P""1 . 1, f nr lf'f'll ,t•1 1 1 ., 111 , d,,, 1 11l",1-
ll1;1J\HI.::., c1 1 1 1 1 1 l·tt,1lh1rl''i e p,,,,crni, 

e 
• • 

,t. ,qulyn ____ .. , _  ... ---... . .  � . .  ...-. ..  ·-· _,, 

fazem '' 

:i 11 1 1l 111 itlt1clc 
rio d.i e 1eki.1 ,k l ,1 j.1� R ei ,l.1•, 1 in1a,, 
llY,,l'l:>illl 1ldll 110 r l111t·I Rd111tu,a, por 
L.111\,t <k 1 1 1 1\,1 dt ,jllllJ 1'.l lljllr ,-fl t,tl
urrul.n.11 -. i rnn:1, de \ iolê1 11.. ia uimo
a Jl.ig11,1 11,1 �1lll lil Ccb,1 ti 1 ( 'l lm:ci
ç.ill, �9 anos, com 85 " ,  u,) c,11po
íluum,uln pdo n,111u>1 J<lu Dd11111 1g<1�
S.1 de I cm,,,. 3h1oh 11.lo pda l 11,1i,a
Jr l'oc 1,1 \'dhu e l:d11.1 1 d"  1 c 1 1 ci 1 .1 
J1 1,1 . 1 , 11111 �.1 1 1 110  ele 10 n 11 1 >, t'lllll o 
J1�:lho tk\11 u1Jn pelo llll' , 1 1 1 t ,  l ,1 1 1 1 1 -
1 1 l 1 . i 1 1  d. 1  ( Pta (. 'nl.t 4u� l l l i 1 l t 1 1 1  ,cu 
i ,m�,, l i  hn ( i11n,:ihe, d I h111.1 , de 7 
,111n�. nn :wo p.a�')ado, na A\.tllt(.Lt 
�c1n:1111h, 1 1h,1. 

,1 1n1 J, ,:11111a 1' ,,111111 eh, ,e que 
:1 1 1 1d I Mrul ! I , n,1 lll 1 1 1,a e qur a 
p:i 1 1 1up,11:i" da fll•p11l.1<,:io 11c,1,, 11111-
\ imr1111 ·, ê 1 1 111 ,1 da, fnr 111.i't til rnm 
h,1h 1 :1 1 1 • 1 1 1 1 1\ l c !  \ 1 1 .1 1 ) 1 1·, ( , 1 1 1 1 , 1 
rn, 1 1 1  lf dr \ f • •·J 1 1 1 1h1t 1 )1 t ', { ,ll llrl l l' 
Ju 1 th l f , llh' l l 1 1  ,IP\ .' I ;\l l ol\, l'l1I t,O, t'l l l  
um .,, hk11k dL 1 1 ,i 1h1ln qlll' \ 11 \ \ •hru 

• 1 l  .11t11 1 ,·lq r l · .11n.1q'1' . ,., ,, f iq1 \ l , , i'i 

rnl.11 1,, l . 1 1 1 1hc111 jl,\ l l lt'II'''" "" f'III·
1,·,111 Seu 1 1 1 1 1 1 1 1  hlh,,, liu1lhrn11r. 2 1 .

1 1  ÍC7 , 1,JCO cirm gias para recompor o . 
1 1 1,1u .. A pnpula,àoJ s.: omite e é 
1l1fiLil conseguir tcstcmunhAI pnra os 
cnme1 cio trànsi10", !amcnlou a psi
cóloga A na � !.iria Camphcll Pena, 
111.ic de Mar iana Camphcll Rollim,
morta aos, 19 anps num a idcn,e de 
c.1rro.

Tcrc,a Moreira. mãe de "Grelha",
:11. nmp:tnhnda por J� nmigos de seu
filho a,m!� wnli,1 mt Jus1i,ca: "Quere
mos nulr11 julgamrntn parn Maninho

t o b1Lhc1ro Val,kmir r.,cs Gan:ia)",
dts!c I.I J 1 ia l lckna �brtmcz Cor
reta, irmã do a101 L 11i1 11tõ11io Mar-
1 1 11�, t'o1 1 ca, moe to c,,111 mais de 1 00 
l.ll·atbs, em �7, AC1cJ11a que o; mmi
mcntos de rua p<>dcm sacudir a Jus1i
ç-;, " I  oi atrau:'s tk p1oh� c fos de rua,
, i \ln ª1'1 1 1 1, tl.1 d., , it 1u li1iifin1. 4 ne 
l \11hf�Ul p 1 l  11dr1 \) \'I I IH illl)Sl) qt1C
'"·'""' mrn 11 111n,1 l .1> 1k\l'l>hn que 
"' \ t·HhJl!t1t11 c,111 ,knnd ,� �omns
111>i A " 111-n�a t l!linima e poJc ser 
d11nin11lda A nos1� dt,r é que fica 
pura ,cmp,c". 

,. 



COMEMORANDO ••• 

21.04.92 - DIA DE TIRADENTES 

24.04.92 - DIA INTERNACIONAL DO JOVEM TRABALHADOR 

28.04.92 - DIA DA SOGRA 

28.04.92 - DIA DA EDUCAÇ!O 

01.05.92 - DIA DO TRABALHADOR 

10.05.92 - DIA DAS MÃES 

ATIVIDADES 

f 1. 04 

EVITE acusar e criticar. 
Procure, antes, colaborar, so

bretudo com seu exemplo digno 
e nobre. 

Tudo tem sua razão de ser na 
vida, embora nem sempre saiba
mos compreender, porque não 
temos uma visão completa, já 
que só podemos ver a superf icie 
das pessoas e coisas. 

Deixe o julgamento Aquele 
que vê os corações e que está 
dentro de cada um de nós, lendo 
os mais secretos pensamentos e 
intenções. 

Ser A rea 1 i z,�<la em iMesqu i ta. na Praça Bras 11 uma comemoraç:ao em 

homenagem ao Dia do Trabalha�or, �s 09:�0 horas. Voei que reside 

p1r Óxi.mo ao local não pode f'alta1r . Venhain P' juntos vamos comeino1r nr r;:sse 

ato de con�raternizaçio. 

, LEtlBRETES 

- DIA 12 DE MAIO NO SINDICATO DE ASSEIO 2� REUNIÃO SOBRE A PAUTA

DE REIVINDICACÕES DO NOSSO DISSÍDIO COLETIV0/92. 

�
END. RUA DR. SATAMINI, 189 - TIJUC(..\ 

HORA: iS:00 
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NOVA CílNSTITurç,o: our- PODEl"IOS ESPER"R'? 

Luiz sérgü:r 

P-arte- das espectativãs dos comp-onen-tes das classes trabalhadoras

da cid'ade e do camp-o, cfa massa popular e dos segmF>ntos progrpssi� 

tas· da soe iedarie, diz resJ;tei to hoje ao que poderá conter de leis a 

neva Ccmsti'tuição- que será elaborada pelo Cgngresso Constituinte / 

instalado em Bras!Iia, e já agora com suas comissões formarias.

De fato- a luta cansativa empree�dida pelo conjunto rla população 

trabalhadora na direção de uma sociedarle nova, socialmQnte justa P 

fraterna, e que compr-eendeu as campanhas das OirPtas Já e "ssemblf 

ia Cm-nstituinte e-xclusiva, 11i11i•• apropriadas pelas elitPs buL 

gues-as e deforwradas por e·les, transformand��s"
, 

Pm Consti tu 
� � � ���-exclusiva e Indiretas Já, • �z g; ... , ê 1 le 

Esse fato, Pntre·tanto é rev,elador d0 pstágio atual da corre1acão 

de forças existente entre o conjunto da burguPsia e seus egPntes (o 

r-stado e as instituições pÚblica e priv,adas burguesas) e a classe

trabalhadora (do camp-o e da cidade) e a mas a popular. Ou seja, e s  

conjunturas presente e recente-s, mostram que o pr-ato rfa balança p en 

de ºªliª a burguesia. Noutras palav s, na luta perene entre capital 

e trabalho na sociedade brasileira, a vantagem do primeiro sobre o 

segundO' tem sido uma constantP. [ é- esse· equiIÍbrio (ou' desequil{

bio)d'e f.orças qu-e a nova Constituição irá traduzir (ou garf-

,. menos que- a corrP.lação de forças SP al tF•re, q�e a classa tra-

balhadora, a t11ass-a popular e todos os spgme.ntos progressistes de 

sociedade sejam capaz·as de se unir e se- mobiliz·ar a fim de rev�rter 

a atual eorrelação de forças, narta de positivamente· justo se porle rá 

esperar.,. unidade para reversão desse. quadro, entrPtanto, não pode 

se- dar no vazio. ff� que se ter propostas alternativas, nã� meras 

bande-iras- que são apropriadas e deformadas pple clas se dmminante, 

mas sim um verdadeiro projeto f"laborado d'e construção rfe uma soei e

dade nova. Vale aqui as: pa,lavras do compositor popular: 

"Ouem sabe faz a hora nlo espera acontPcer� 

'\ 



. 

. 

- . \\ �L---- - e 

• 
..1 



. O 11°. INTERECLESIAL E O TRABALHO 
O 11°. aconteceu, valeu. Mostrou, principalmente o que foi dito por Luiz Alberto Gómez de Souza, uma das vozes mais autorizadas para dizê

lo: as CEBs estão vivas, muito vivas, presentes nas lutas do povo brasileiro em todo o território nacional, em nos outros países afro-latíndios da América 
do Sul e do Caribe. 

i ? . rosto de �m :ncontro são os serviços prestados durante sua realização. Já vivi muitos eventos iguais a este, em vários países, concretiza
dos por vanas orgarnzaçoes. O 11°. Encontro lntereclesial das CEBs do Brasil merece destaque, pela eficiência e simplicidade direta e cordial. Se o 
conteúdo de um encontro é bom, mas a gente é mal servida, o povo volta para casa com a impressão azeda de que foi maltratado. Se o conteúdo é 
ruim, mas foi bem atendido, volta de coração cheio, porque teve como encontrar companheiros de luta, de tristezas e alegrias, volta reconfortado. E os 

· serviços no 11°. 1.E. foram muito, humanamente muito bons. Muita gente em todas as áreas, sempre com sorriso, por vezes cansado, mas bem dis
posto e bem humorado. Um trabalho imenso, prestado com espiritualidade concretizada no sorriso acolhedor, na vontade de saber quem era o estranho
perdido por ali, de dar-lhe o calor da acolhida mineira do Vale do Aço, o vale do trabalhador. O 11°. I.E. aconteceu como fruto dê muito trabalho, tanto o
trabalho já realizado nas preparações, quanto o trabalho vivo de produção de material, circulação de contribuições, realização de serviços imediatos ou
de médio ou longo alcance.

Como amigo da Pastoral Operária, tive uma surpresa repetida e intensa: em todos os cantos encontrei militantes da PO, como delegados,
como convidados, como assessores, como membros dos vários grupos da "área de serviço", alimentação, saúde, tendas de criatividade, comunicação,
transporte, infra-estrutura. A PO esteve, como trabalho de serviço e espiritualidade, presente no mais intimo da espinha dorsal do 11°. lntereclesial.
Voltei para casa de coração cheio. Encontrei gente da PO de Rondônia, de quando estive lá há uns quinze anos, gente da Amazônia, do Nordeste, dos
Estados do Sul, e, principalmente, a corajosa PO do Vale do Aço. Se, por uns tempos, e por vários motivos, estive meio fora da PO, acho que agora
mergulhei de cabeça e coração no abraço que ela me oferece.

Para ir ao 11°. lntereclesial, participei há pouco mais de dois anos da equipe de fonnação, contribui na redação do primeiro volume de prepa
ração, mas me afastei por um ano e pouco, em que estive imobilizado, com um implante na articulação coxo-femural. Depois, fiquei meio indeciso, mas
na última hora, eu me ofereci, porque parecia que estavam faltando assessores. Fui, recebi bastante serviço, dei o recado que podia, e reabasteci
minha espiritualidade. Estudei os volumes publicados sobre a espiritualidade libertadora - tal como é manifestada pelas CEBs. Conversei com vários
autores dos textos, principalmente os que estão em posição de liderança nas crns - enquanto participava do desenrolar do 11°.lntereclesial.

Durante o encontro, re-li com sede, pra dar conta do recado de "assessor", os textos sobre a espiritualidade. Encontrei a espiritualidade vivida
dos trabalhadores, do pessoal da PO presente nas delegações, nas equipes de serviço, e até na direção do 11°, mas não encontrei uma palavra sequer
a respeito da espiritualidade que estava ali, presente, fervilhante, de mãos abertas, coração trepidante, pés prestimosos e olhar atento. Encontrei a
espiritualidade do trabalho e do trabalhador, mas nenhum texto a respeito dela, nenhuma reflexão. Nem como tema, nem como perspectiva, no contexto
de alguma espiritualidade, como a da mulher, a do homem do campo, a de gênero, a dos afro-brasileiros ou a dos índios ou a ecologia. Nem mesmo
nalguma das espiritualidades bíblicas. Nada. Em cada uma delas uma linha de fundo mantida em silêncio, pedindo uma explicitação que não veio.
Pequenos acenos inegáveis que realçam mais ainda a ausência do que não se diz. Sinal de que é imprescindível, mas não chega ao nível da palavra,
da elaboração, da proposta, do aprofundamento teológico.

A espiritualidade do trabalho, ou do trabalhador, esteve ausente, como tema e como perspectiva, mesmo estando presente na prestação de
serviços. Num artigo anterior enviado á PO, eu dsse que o trabalho como tema ou perspectiva, como categoria de reflexão teológica, é rejeitado na
Igreja, na Teologia, na Pastoral, e agora acrescento que não aparece nas crns. Nós estávamos lá como o olho que tudo enxerga, mas não pode ver a
si próprio, sem um espelho, e espelho não havia para nós. Estávamos como o nariz com que todos respiravam sem falar a respeito dele, como a pele
que abraça e contém todos os ossos, as veias, os músculos, e lhes dá consistência, mas não pode penetrá-los. Como a mãe que tudo faz e sustenta, e
se machuca na generosidade da entrega.

O trabalho, como espiritualidade, ou fonte de espiritualidade, ou perspectiva de vida, não foi considerado "uma linha" que devesse estar pre
sente - nem na preparação, nem na realização. A gente lava lá de pura teimosia. O tema não se apresentou. Houve uma escolha de prioridades, e o
trabalho não entrou nela, houve uma definição de linhas, e a "linha da po", como de espiritualidade do trabalhador de fábrica, não foi considerada uma
prioridade à altura das outras. E era necessário delimitar. Há pelo menos uns dez anos que a PO se bate por uma nova concepção do trabalho, mais
ampla e radical, não marcada pela dominação do emprego.

Os militantes da PO do Vale do Aço só puderam entrar no 11°. I.E. - como PO - pela porta de prestação de serviços e da "tenda de criativida
de", porque a linha de atuação "economia solidária" não é pastoral, nem de igreja, nem "portadora de uma espiritualidade". É "apenas" um projeto eco
nômico, ainda que levado adante pela Cáritas e pela PO. Entraram, contribuíram, revigoraram a espiritualidade com a força de trabalho. Agora podemos
conversar mais claro com os innãos das CEBs - o que é, em grande parte, conversar conosco mesmos ...

Na Bíblia, há apenas um lugar, um "livro" único, em que o trabalho é perspectiva, matriz de experiências, tema de fundo. É o livro que começa
com a palavra "No princípio- berêshit' (Gênesis 1, 1), e tennina com a palavra "Maranatha - Senhor, vem! A graça do Senhor Jesus esteja com todos."
(Apocalipse 22,21). Nada há mais feminino que o trabalho, e nada mais "do trabalho", do que a mulher, que nos deu à luz a todos, homens e mulheres,
no "trabalho do parto". A consciência ecológica nasceu da dor provocada pela destruiçãq que o capitalismo promove. A organização capitalista do tra
balho atenta ao coração da vida de todos e de tudo e é necessário um "trabalho" imenso para reorganizar o amor, a busca de vida. Ecologia sem tra
balho é poesia sem vida, música sem pauta. Índios e negros foram atochados dentro da nossa sociedade como trabalhadores escravizados. Sendo
negados como pessoas humanas, eles construíram a sociedade que hoje ainda se envergonha de ter que lhes pedir perdão. Porque a nossa sociedade
europeizada foi montada, peça a peça, tijolo por tijolo, pelos braços deles e dos trabalhadores europeus e asiáticos que os vieram substituir.

A experiência bíblica está presente entre nós pela lembrança da criação e do patriarca Abraão. Antes de pronunciar o "nome" de Deus, ou a
sigla que o substitui - na espiritualidade israelita - a história da criação dá conta daquilo que ele é: "No princípio criou" ... nas nossas línguas neo-latínas
o sujeito da frase "Deus", vem antes do verbo, mas no original hebraico, as primeiras palavras estão nesta ordem: (1) No-princípio, (2) criou, (3) Deus/O
Senhor. Na interpretação dos teólogos israelitas esta ordem das palavras tem importância dupla: o que Deus, na nossa mentalidade "fez', està antes da
maneira como o chamamos, antes do "nome"! Além disto, na escrita hebraica, a primeira letra de "no principio" é uma letra aberta (D - Beth), aberta ao
infinito. Não é por acaso que a segunda palavra, em português "criou", começa, em hebraico com a mesma letra. Criou, na Bíblia hebraica é "barah": o
trabalho tem raízes na abertura que é o próprio Deus. Aí começa a teologia do trabalho. Antes de toda a criação houve o trabalho, antes do ser humano
e seus gêneros houve o trabalho, e nele está toda a abertura que é o próprio Deus, aquela realidade mais além do que tudo, e mais íntimo a toda reali
dad-3, que dá a tudo sentido e subsistência, seja lá qual o nome que lhe seja dado.

A caminhada bíblica começa com Abraão, o Sem-Terra. Saiu de Ur, na Caldéia, costeou o mar Mediterrâneo, e veio para o Egito. Veio porque 
na terra havia uma grande fome. Não tinham trigo para fazer pão. Não tinham trigo porque "a terra estava inane e vazia ... pois não existia ainda sobre a 
terra nenhum arbusto, nenhuma erva nos campos, pois o Senhor não tinha feito chover sobre a terra, nem havia ser humano que a cultivasse· (Gênesis 
1,2 e 2,5). As duas tradições sobre a criação se ajuntam numa certeza: tudo começou com uma atividade divina, que se espelha e completa na ativida
db do ser humano na natureza. Trabalho. fudo isto foi re-fembrado e tomou fonna definítíva áepoís áo Exffío, o grande desafio do trabalho escravfzado. 

A consciência da caminhada bíblica começou com uma experiência dolorosa de trabalho. Buscando alimento e trabalho, os israelitas encon-. ·- - . . . . . .. . . . . - - . - � . . . - . - . . . . .. .. . . . .. .. 
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de uma lndia, que pude ouvir ao vivo e copiei no momento mesmo em que ela falava, e sublinhei ao fazer a intervenção de Assessor da Locomotiva 
sobre "formação do novo sujeito social": "Nós índio quer terra, pra trabalhar, com justiça e paz, viver na nossa terra". 

Abraão, o sem-terra, não procurou terra para possuir, nem para morar. Terra para possuir é coisa de latifundiário, que só pensa na posse. 
Posse que faz da terra uma mercadoria com que pode aumentar a posse e alargar a terra possuída. Terra apenas possuída é a raiz da escravização. 
Terra para morar não é terra, é espaço sob um teto, reivindicação de quem vive na cidade. Quem mora na terra sem trabalhar a terra, morre, fecha-se 
na fome. Na cidade o trabalhador quer teto: comida, amor e descanso para recompor a vida repartida no trabalho. Índio quer terra pra trabalhar, viver na 
terra que é sua pelo trabalho, não pelo título e relação de posse, menos ainda pelo dinheiro, mas pela "abertura" bíblica do trabalho com que tudo co
meça e persiste. Mais de 80% dos brasileiros vivem debaixo de um teto na cidade, ou o procuram, sem ter terra, mas á procura de um trabalho. 

A experiência do Êxodo e da conquista da terra-para-trabalhar viveu duzentos anos do "projeto igualitário, de partilha dos bens e do poder", e 
foi rapidinho manipulada pela criação da Monarquia que estabeleceu, no seio do povo israelita, as relações de poder de que se livrara ao sair do Egito. 
Na memória dos profetas, o Êxodo foi a grande pedra de toque do julgamento de condenação e do anúncio de salvação. Até que aconteceu o grande 
desastre, que arrasou fisicamente, radicalmente, as pretensões monárquicas. A experiência do Exílio foi a de um trabalho escravo, força de trabalho de 
um Império, o grande construtor de fundamentos da nossa cultura. A lembrança babilônica sobrevive ainda nos horóscopos e signos, nas metáforas 
através das quais exprimimos a fé no Deus de Abraão, no Deus criador. A narração bíblica da criação é uma paráfrase, re-leitura das fórmulas babilôni
cas aprendidas no Exílio - na escravidão vivida naquela terra que vemos hoje bombardeada pelo Império Neo-Liberal. 

No mais profundo abismo do Exílio é que nasceu a figura com quem se identificou Jesus, o Redentor: o escravo solidário, chamado na litera
tura corrente de "servo Sofredor". Sofreu porque tinha a língua de discípulo capaz de confortar o companheiro abatido pela opressão, pelo trabalho, pela 
exaustão. Sofreu porque, ao lado do companheiro, desenvolveu a capacidade de ouvir como discípulo, seja a voz do companheiro que clama, seja o 
clamor do Senhor que "está presente" (Javé) nas mãos de quem cria, partilha e serve, realiza a criação produtiva, o intercâmbio de partilha e comércio, 
e os serviços de distribuição e comunicação. Nele, tudo começa e desperta a cada manhã, em que os animais se recolhem da caça noturna e o filho do 
homem sai à labuta (v. Isaías 40-55, Salmo 104). 

Uns quinhentos anos depois de Isaías, Pedro o Apóstolo se dirigiu às comunidades espalhadas pelos mercados greco-romanos do primeiro 
século: "Estai sempre prontos a prestar contas da vossa Esperança, a todo o mundo que vos desafiar, com amor e consciência" ( 1 Pd 3, 15). Esta Espe
rança foi como um vendaval que inundou a Ásia Menor e a Europa Oriental, para chegar a todo o mundo que conhecemos. A grande Esperança era a 
lembrança, a presença viva e ressuscitada do camponês de Nazaré, chamado de "carpinteiro", ou trabalhador, por ter vivido na oficina de um Pai adoti
vo. 

De tal maneira aquele Jesus de Nazaré se tinha entregue aos seus, que ao celebrar sua "obra", pode oferecer seu corpo "dividido e repartido" 
para a vida de todos. Quando você toma um livro em suas mãos, quando se senta, quando caminha, você toma o corpo de uma série de trabalhadores, 
você se assenta sobre os corpos dos trabalhadores e das trabalhadoras que fabricaram sua cadeira, construíram a estrada em que você anda, a casa 
em que você vive. "Este é o meu corpo entregue por vós", podem dizer os fabricantes, os construtores, os produtores do seu pão de cada dia. Trabalho 
é Eucaristia. Por isto é que a vida dele circula entre nós. Produzir, principalmente produzir vida em meio a condições de morte, é afirmar que a vida não 
é apenas o imediato, o que morre, o que se pode oprimir e explorar. Trabalho é cruz, em que a morte morreu. Vida é muito mais. Ressurreição é uma 
vida nova, e trabalhar é produzir sempre mais vida, mais bens para a vida, mais condições de mais vida. Trabalhar é ressuscitar, porque só trabalha, 
produz e serve, de verdade, quem tem em mente e no coração mais vida. Vivemos da esperança de viver. Trabalhar é a esperança de mais vida. É 
Ressurreição e Eucaristia. Mas o emprego mata o trabalho, e o reduz a uma venda de horas trabalhadas, constituindo como finalidade não a produção 
de vida - bens, circulação e serviços - mas a obtenção de um salário, ao qual está condicionada a vida. Trabalhar é a teimosia de criar vida. 

Então o que é este trabalho, esta realidade que vale forças tão contrárias uma à outra: a vida que brota do que se produz, circula e serve, e a 
morte, provocada pela entrega que reparte, mata as forças? 

Nenhuma das afirmações formuladas aqui pode ser simplesmente aceita como está. Ê como o produto do trabalho que tem sempre que ser 
aprofundado, ampliado, negado como totalidade, para dar lugar ao que é mais "abertura" - como a abertura de que falamos no começo, aquela de Deus 
que cria, cria antes de se dar um nome. Mas é necessário afirmar, na Esperança de produzir um conhecimento mais próximo à realidade. A gente vê o 
trabalho, num primeiro momento, naquilo que resulta do que se produz, naquilo que se comercia, nos serviços que são prestados, nas artes executa
das. Este é o trabalho chamado de "trabalho morto". O trabalho já foi executado, o resultado é que está aí. No segundo momento, a gente vê o trabalho 
no corpo que "executa o trabalho", o corpo em movimento, nem que seja das células do cérebro que pensa. O trabalho só existe quando há alguém 
trabalhando, e o trabalho é o trabalhador. 

Então o trabalho, normalmente, se compreende como uma atividade. Aí entra o emprego. Uma pessoa quer "comprar" o trabalho da outra, 
não apenas o resultado. Então ela paga pelo tempo que a outra emprega na atividade do trabalho. Esta concepção reduz toda a vida de quem trabalha 
ao que se faz nos moldes da relação de emprego, para obter salário. O emprego é a expressão jurídica de uma relação econômica em que o trabalho 
humano, medido pelo tempo e a produção, passa ser uma coisa que se pode vender e comprar, que não tem valor em si, mas na medida do dinheiro 
que se oferece em troca. Como o capitalismo mata a vida na natureza, na medida em que sobre-explora o trabalho, assim, as relações dominadoras de 
trabalho matam o trabalhador, desde o escravagismo até o emprego de hoje. O capitalismo reduz trabalho a emprego e reduz ao máximo as possibili
dades de conseguir emprego. Muita gente identifica trabalho com emprego. Muita mulher ainda afirma: eu não trabalho, sou só dona de casa ... Basta 
esta situação para mostrar que existe muito mais trabalho fora da relação de emprego, do que dentro dela, e aí começa uma nova perspectiva de tra
balho. Nunca foi possível conseguir "pleno emprego", porque o emprego, como relação social regulamentada, é muito mais um instrumento para reduzir 
do que para aumentar as possibilidades de trabalho. O emprego mata o trabalho. O mundo da tecnologia, chamado de "pós-moderno" está levando esta 
redução a níveis sempre mais mortais, matando o ser humano e arrasando a vida que há na natureza. Por isto é que se luta, hoje por uma nova con
cepção de trabalho e de ·relações de trabalho". 

Acredito que o trabalho tem um paralelo perfeito no amor. O amor é uma relação que não se vê, mas se mostra em atitudes e atividades que 
não são o amor, mas o reveiam e concretizam. Ãssim, o trabaiho e uma relação entre o ser humano e o mundo, que s6 pode ser vista nas atividades 
que o ser humano exerce dentro da matriz que é a natureza. Assim como o amor dá sentido e impulso às atividades e atitudes entre pessoas que se 
amam, assim o trabalho dá sentido e impulso às atividades com que o ser humano se corresponde com a natureza que o gera - como uma mãe - e 
dele se alimenta - como um filho. A Natureza gera o ser humano como seu filho, o ser humano faz da natureza seu mundo, como um pai. A Natureza é 
"a chuva· que Deus Pai manda lá do céu, cai na terra e não volta a ele sem produzir seu fruto (v o segundo Isaías), e a ela o ser humano responde com 
o amor/trabalho (v Oséias).



traram escravidão. construindo trabalho em terra propna, encontraram a Monarquia. o 1::xodo e a expenência-mae de toda espintual1dade bibl1ca, e a 
Teologia do Êxodo comanda todo o primeiro Testamento, reformulado e re-lido no Segundo Testamento. Consciência é consciência da dor. A dor da 
escravidão acendeu a consciênc'ia da dignidade negada, da feminilidade escondida, da vida triturada. O documento final do 11°. I.E. reproduz a palavra 

� I -· 



CONSTRUIR O NOSSO GRITO 
Comunidades e grupos se organizam; gargantas e vozes se preparam; a 

melodia, o canto já está sendo ensaiado; é o grito dos excluídos por justiça e 
paz que começa ser entoado. 

Nosso grito quer produzir um eco prá valer: Trabalho e Terra para o povo viver!

Encontro em Natal 

Nos dias 1 O, 11 e 12 de maio aconte
ceu em Natal/RN a reunião das pasto
rais sociais da região Nordeste, promo
vida pelo Setor Pastoral Social - CNBB. 

Participaram 70 pessoas, dos 9 Es
tados da região, sendo 5 representan
tes de cada pastoral e organismo do 
setor pastoral, mais os coordenado
res nacionais e sub-secretários regio
nais. Também estiveram presentes 
Dom Demétrio Valentini e Pe. Luiz 
Bassegio, respectivamente bispo res
ponsável e assessor do setor. 

Na pauta das discussões, o Grito 
dos Excluídos teve um bom destaque, 
seja pela importância do evento, bem 
como por ser uma atividade que faci
litará a articulação das pastorais soci
ais na região. 

� Todo material de divulgação que 
� levamos (cartazes, tablóides, boletins 
� e camisetas) foram distribuídos. Re
g almente sentimos uma empolgação 

1 
com a construção coletiva do Grito. 
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ATENÇÃO: Estamos aguardando suas 
notícias. Escreva comunicando como vai 
a organização do Grito na sua região. 
Esta página 04 deste boletim é reserva
da para informações rápidas. 

Arliculadoras/ Animadores 

A cada dia chegam à secretaria 
novos nomes de pessoas dispostas a 
colaborar como articulador ou anima
dor do Grito em suas regiões. 

Novos animadores do Grito: 

- Fortaleza/CE - Ir. Inês Barros
- Salvador/BA - Dirceu do S. Pereira
- Jequié/BA - Pe. Jesus V. Castro
- Santa lnês/BA - Antonia Alexandrina
- Jitaúna/BA - Marcos A. Marques
- Franca/SP - Pe. Ovídio Andrade
- Cuiabá/MT - Pe. José Dilson
- Caicó/RN - José B. de Araújo
-Assis BrasiVAC - Ir. Isabel R. Kuss
- Dourados/MS - Ir. Gema Panazzolo

- Jaime M. Oliveira
- Bujaru/PA - Ricardo P. Torres
- Ariquemes/RO - Ir. Maristela Pedrini
- Palmas/TO - Terezinha Maydana

Secretaria do Grito dos 

Excluídos 
--- ---

Rua Caiambé, 126 - lpiranga 
04264 - 060 - São Paulo - SP 

Fone/fax ( 011) 63.7064 
< Próxima reunião da Coordenação do Grito será no dia 14 de junho, 

em São Paulo. 

o GRITO DOS �CLUÍDos
POR 

JtJSTICA·. E 1 PAZ 

"TRABALHO E TERRA PARA VIVER" 
• Boletim n2 08 - Maio /96 - Setor Pastoral Social/CNBB • 

Apresentação 

Migrações e ''Desenvolvimento'' 

A 
modernização tecnológica
está sendo, cada vez mais, 
apresentada ao mundo como 

meta necessária em vista da me
lhoria das condições de vida da so
ciedade como um todo. 

Estamos vivenciando uma fase 
de predomínio do Liberalismo Eco
nômico que propõe o desdobramen
to das relações de mercado como 
única via para o desenvolvimento. 

As novas políticas econômicas 
fluem na direção da criação de espa
ços de integração transnacionali
zados, os chamados Blocos Econô
micos, com o objetivo de demolir as 
barreiras nacionais para a mobilida
de ilimitada dos agentes econômicos. 

Neste cenário, mesmo as con
seqüências mais alarmantes como, 
por exemplo, o aumento generaliza
do do desemprego, são encarados 
como "custo natural do processo de 
desenvolvimento" que, no final das 
contas, beneficiará a todos. 

Qualquer voz contrária a este 
estado de coisas nada mais repre
senta senão eco de concepções 
atrasadas, que o movimento da his
tória deixou para trás. 

"Afirmar que a pessoa huma
na é o critério último em qualquer 
decisão econômica, significa, que 
a economia é subordinada ao 
atendimento das necessidades 
básicas da pessoa humana. Ou 
seja, em certo sentido, é o crité
rio último e verdadeiro de toda a
vida e organização econômica de 
uma sociedade. 

As necessidades básicas das 
pessoas têm a primazia na vida 
econômica em relação a outros 
aspectos, como a produção má
xima, o lucro ou o poder." 

(Cf .. Gaudium Et Spes 64, in Análise 
de Conj. Sócio-Política, Maio/95, CNBB
Pastoral Social) 



INTEGRAÇÃO OU POLARIZAÇÃO ? 
Existem, porém, algumas ques

tões a serem consideradas quando o 
assunto é desenvolvimento. A moder

nização tecnológica, embora seja, de 

fato, um item importante para que se 

possa gerar as condições de bem-es

tar, contempla uma camada restrita 

da população. 

Olhando para o campo das migra

ções, podemos encontrar um re

ferencial claro de que o modelo de 

desenvolvimento que está sendo im

posto à sociedade trás em si muitas 

contradições. Enquanto, na esfera 

econômica, avança-se no sentido da 

criação de espaços de integração 

cada vez mais livres para a circula

ção de bens, tecnologias e serviços, 

como está sendo pensada a circula

ção das pessoas? Juntamente com 

a integração econômica, está haven
do o necessário interesse quanto aos 

processos de integração social e cul

tural entre os povos? 

" Desta forma, falar de globaliza
ção como integração dos mercados, 
é dizer de alguma coisa que não al
cançam aspectos muito importantes 
da realidade sócio-econômica. O ter
mo esconde o fato de que o sistema 
econômico que prevalece não inte
gra mas polariza. Diferencia seres hu
manos. 

Talvez fábr icas possam ser  
homogeneizadas, mas este proces
so não se aplica a sociedades huma
nas" 

(Julio de Santa Ana, in Tempo e 
Presença) 

DISCRIMINAÇÃO 
No mundo inteiro cresce, atualmen

te, a hostilidade e o preconceito em re
lação aos estrangeiros. Este é um bom 
exemplo de que direitos sociais impor
tantes como o direito à liberdade de ser 
diferente, que implica no respeito mú
tuo à cultura, aos costumes e às expres
sões de fé, estão regre-dindo. As políti
cas restritivas aplicadas à migração es
trangeira, a pretexto de proteger os tra
balhadores nacionais, força a abertura 
de canais para a migração clandestina. 

No Brasil, o preconceito e a discri
minação em relação aos estrangeiros 
pobres acontecem também com os 
migrantes internos. Muitos migrantes 

estão sendo proibidos de permanece
rem onde são indesejados, criando
se, com isso, um circuito que combi
na a restrição e a compulsão a migrar. 

Já se fala, atualmente, de uma no
va categoria migratória: os itinerantes, 
migrantes provenientes de estratos 
empobrecidos da população e que, 
como excluídos e desnecessários, 
estão impossibilitados de sedimentar 
raízes, tendem a se transformar em 
andarilhos, sem referência estável de
trabalho, de moradia e até familiar. 

A sociedade está, realmente, tri

lhando o caminho do desenvolvi

mento? 

A VIDA TEM VALOR ? 
Há pouco tempo, a CPI da prosti

tuição infantil denunciou a compra de 
meninas virgens nas cidades do inte
rior para servir sexualmente aos turis
tas (brasileiros ou estrangeiros) nas 
grandes capitais. 

Nas ruas estas garotas não são 
muito visíveis; muitas delas perambu
lam de casa em casa, a serviço, mas 
sempre rigorosamente controladas 
pelos cafetões. 

Ao longo das rodovias, essas jo

vens migram constantemente em bus
ca de locais mais rentáveis e/ou fu
gindo dos policiais que as perseguem. 

O uso de garotas prostituidas para 

o comércio de drogas é um dos expe
dientes utilizados por traficantes. Quan
do descobertas, são imediatamente
transferidas para locais distantes onde
executam o mesmo serviço. Quase
sempre sucumbem na toxicomania.

Na realização das exposições agro
pecuárias e festas do peão de boiadeiro, 
as moças são recrutadas para trabalhar 
nos stands e servir sexualmente aos cli
entes e organizadores dos eventos. Mi

gram de cidade em cidade, sempre acom
panhando o calendário das "festas". 

Para quem só pensa no lucro, sem
pre a pessoa humana é considerada e 
tratada como objeto de exploração. 

* O Censo de 1980 já demonstrava que:

- 23,6 milhões de pessoas moravam fora do Estado onde nasceram;
- 43,6 milhões de pessoas estavam fora do município onde nasceram.

Folha de São Paulo 21/03/96 

* Dados do PNAD/ IBGE de 1993 mostram que:

- Das 15.973.940 pessoas que vivem na Grande São Paulo, 5.136.469 (32,2%)
não são paulistas.
- E que, se levada em conta apenas a População Economicamente Ativa (PEA),
os migrantes representam 42,5% da força de trabalho da Grande São Paulo.

Folha de São Paulo 22/03/96 

Textos para reflexão 

"Não explore o fraco por ser fraco, nem oprima o pobre no tribunal, porque 
Javé defenderá a causa deles e tirará a vida daqueles que os tiverem oprimido" 
(Prov. 22, 22-23) 

"Não desloque a divisa da terra, nem invada o campo dos órfãos, pois o 
defensor deles é forte e defenderá contra você a causa deles" (Prov. 23, 10-11) 

" Ai de vocês também, especialistas em leis! Porqµe vocês impõem sobre os 
homens cargas insuportáveis, e vocês mes.mos não tocam essas cargas nem com 
um só dedo." (Lc 11,46) 



O SENHOR DA MINHA FÉ 

(Frei Betto, Brasil) 

Não creio no Jeus Jos magistraJos, nem no Jcus Jus 
generais, ou <las orações patrióticas. 
Não creio no deus e.los hinos f úncbrcs, nem no Jcus 
das salas de au<li�ncias, ou <los prólogos <las consti
tuições ou Jos epílogos dos discursos eloqüentes. 

Nüo cri.;io no di.;us Ja sorte Jus ricos, nem 110 di.;us 
e.lo rnec.lo <los opukntos, ou <la akgria e.los que roub:.irn 
do povo. 
Não creio no deus (b paz mentirosa, nem no deus da 
justiça impopular, ou <las vcni.;ran<las tradições na
cionais. 

Não creio no deus dos sermões vazios, nem no deus 
das saudações protocolares, ou dos matrimônios sem 
amor. 
Não creio no deus construído à imagem e semelhança 
dos poderosos, nem no deus inventado para sedativo 
das misérias e sofrimentos dos pobres. 

Não creio no deus que dorme nas parceles ou se es
conde no coíre das igrejas. Nfio creio no deus cJos 
natais comerciais nem no deus das propagandas colo
ridas. Não creio no deus f cito de mentiras, tão frágil 
como o barro, nem no deus <la orcJern estabelecida 
sobre a desordem consentida. 

O DEUS da minha f <.: nasceu numa gruta. Era jucJcu, 
foi perseguido por um rei estrangeiro, e caminhava 
errante ·pela Palestina. Fazia-se acompanhar por gente 
do povo; <lava pão aos que tinham f omc; luz aos que 

viviam nas trevas; lihcrd,1dc aos que jaziam acorrenta
dos; paz aos que suplic,1va111 por justiça. 

O DEUS cJa minha !"<.: punha o homem acima cJa lei 
e o amor no lugar das velhas tradições. 

Ele não tinha urna pedra onde recostar a cabeça e 
confundia-se entre os pobres ... 

O DEUS da minha fé não é outro senão o Filho de 
Maria, Jesus de Nazaré. 

TODOS OS DIAS ELE MORRE CRUCIFICADO 
PELO NOSSO EGOfSMO. 
TODOS OS DIAS ELE RESSUSCITA PELA FOR
ÇA DO NOSSO Af\lOR. 



Igreja São José Operário 
Praça João Luiz do Nascimento, 220 

Motorista 
Eletricista Montador 
Despachante 
Viação MiranteNila Rica 
Rua Gov. Roberto Silveira, esquina de Rua Zeferino - Mesquita 

Cabeleireira 
Manicure (especialista em porcelana) 
Entregar curriculo no Instituto llhamar, no Top Shopping 

Vendedor 
Entregar currículo nas Lojas de Colchões Sonoleve ou na Fábrica, 
Na Rodovia Presidente Outra, 11.505 - Jacutinga - Mesquita 

Coordenador de Areas Naturais Protegidas 
Coordenador de Incentivo à Conservação da Natureza 
Coordenador de Educação e Mobilização 
Fundação O Boticário - Enviar currículo para Grupo Focus-RH, 
Rua Almirante Dr. Carlos de Carvalho, 603 - 8° andar, Cep 80430-180 Curitiba - PR 
Ou para: a3jweira_@_gruQQfoCtLcomJ:;r 

Paisagista 
Viva Rio � J 1 • C) , · • 'L(. • LIL Enviar currículo para: 

Q 
�(j../J�MLJ'C,,.vW().Jv..,,íJ, O O 

Coordenador de Programas 
Para a Terre des Hommes Holanda l \ n 
Enviar currículo e carta em Inglês para: tJ,"1.._ �e.l\.o..�o.. •

Instrutor de Informática 
Para trabalhar em Niterói 
Enviar currlculo para Associação de Proteção a Ecossistemas Cos'!:ie� ,,, 

r>,.L 
D 

r> i . 
Rua Dr. Macário Picanço, 825 - ltaipu, CEP 24342-330 Niteroi, ou lw.-.:!.-e 7º ..,__,, � · � 

Coordenador de Projef� ��-�?sq�satSocial
Enviar currículo para: ,�.\.a e�, ,,.b}sob o título "Especialista em Projetos"

Diretor Executivo 
Para Associação Caatinga, em Fortaleza-CE 
Enviar currículo para Av. Dom Luis, 500 sala 916 Shopping Aldeota 
60160-230 Fortaleza-CE 
ou para caatinaa®secrel.ccm.br 

Dirigente de Aldeia 
Para Aldeias Infantis SOS Brasil 
Enviar curriculo e carta manuscrita para Rua �eir�s, 98

. 1 
CEP 22270-070 Rio de Janeiro-RJ ou para , .. -

� 
" -

\.....--
Cl)V\.()._ . Co'v¾.. • b (\,,

Administrador Financeiro e Contê.bit 
Para Instituto Socioambiental (ISA) 
Enviar currículo para: Instituto Socioambiental, Av. Higi�nópolis, 9,.!,.,. .. r.1,. , ..<1& , W 4 d½CEP 01238-001 São Paulo-SP a/c Moisés Pangoni 9\A.. f(N\;c:',.. � r .. o·�c; � ' 0

Nilandio 



ORAÇÃO PELA FAl\lÚLIA 

Que nenhuma familia comece em qualquer de repente. 
Que nenhuma famJlia temiine por falta de amor. 
Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. 
E q�e nada no mundo separe um e:asal sonhdor.

Que nenhuma farnllia se abrigue debaixo da ponte. 
Que ninguern interfira no lar e na vida dos dois. 
Que ninguem os obrigue a viver sem nenhum horizonte. 
Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. 

QUE A FAAÚIJA COA-ll:CEETERMINE SABENDO ONDEVAl 
E QUE O HOMEM CAKR.f:GUE NOS OMBROS A GRAÇA DE UM PAL 
QUE A MULHER SE.JA UM CÉU DE TERNURA, ACONCHEGO E CALOR. 
E QUE OS FILHOS CONHEÇAM A FORÇA QUE ERCJT A DO AMOK. 
ABENÇOA, SENHOR, .o\SFAMíLIAS, AMÉM! 
ABENÇOA, SENHOR, A MJNHA TAMBÉM! 

Que marido e mulher tenham força de amar sem medida 
Que ninguém vá dom1ir sem pedir ou sem dar seu perdão. 
Que as crianças aprendam no e:olo o sentido da vida. 
Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. 

Que marido e mulher n�o se t.i·aiam, nem traiam seus filhos 
Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. 
Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho. 
Seja a firme esperança dé um e:éu aqui mésmo é depois. 

s 
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1 - A CLASSE ROCE;IRA E A 
CLASSE OPERARIA 

1. A classe roceira e a classe opE;r�ria
ansiosas esperam a reforma agrana
sabendo que ele dará solução 
para a situação que es!á prec�.n�. 
Saindo o projeto do chao bras1le1ro 
de cada roceiro plantar sua área. 
Sei que na miséria ninguém viveria 
e a produção já aumentaria .. quinhentos por cento até na pecuana. 

2. Esta grande crise que há tempos
surgiu/ maltrata o caboclo ferido em seu
brio/ dentro de um país rico e altaneiro/
morrem brasileiros de fome e de frio./ Em
nossas cidades, de ricos e pobres/
milhões de automóveis já se produziu/
enquanto o coitado do pobre operário/
vive apertado ganhando o salário/ que
sobe depois que tudo subiu. 

3. Nosso lavrador que vive do chão
só tem a metade de sua produção
porque a semente que ele semeia
tem que ser a meia com o seu patrao.
O nosso roceiro vive num dilema
e o seu problema não tem solução
porque o ricaço que vive folgado
acha que o projeto se for assinado
estará ferindo a Constituição.

4. Mas a grande esperança o povo
conduz. / pedindo a Jesus pela
oração/ pra guiar o pobre por onde ele
trilha/ e para a família não faltar o pão. /
Que ele não deixe o capitalismo/ levar
ao abismo a nossa nação. / A desigualdade
que existe é tamanha/ enquanto o
ricaço não sabe o que ganha / o pobre
do povo vive de tostão.

2 ·CÁLICE BENTO

1. Ó Deus salve o orátorio
ó Deus salve o oratório
onde Deus fez a morada
oiá meu Deus
onde Deus fez a morada, oiá.

2. Onde mora o cálice bento,
onde mora o cálice bento
e a hóstia consagrada,
oiá, meu Deus
e a hóstia consagrada, oiá.

· 3. De Jessé nasceu a vara
de Jessé nasceu a vara
da vara nasceu a flor,
oiá, meu Deus
da vara nasceu a flor, oiá.

4. E da flor nasceu Maria
e da flor nasceu Maria
de Maria o Salvador,
oiá, meu Deus
de Maria o Salvador, oiá.

3-AXÉ 

Irá chegar um novo dia,/ Um novo
céu uma nova terra, um novo mar,/ 
E n;ste dia os oprimidos/ Numa só 
voz a liberdade Irão cantar./ 

1. Na nova terra o negro não vai ter
corrente/ e o nosso índio' vai ser visto
como gente, / na nova terra o negro,
0 índio e o mulato,/ o branco e todos
vão comer no mesmo prato.

2. Na nova terra o fraco, o pobre e o
injustiçado, / serão juízes deste
mundo de pecado,/ na nova terra o
forte, o grande e o prepotente, / Irão
chorar e até ranger os dentes.

3. Na nova terra a mulher terá direitos/
não sofrerá humilhações e preconceitos. /
O seu trabalho todos vão valorizar, /
nas decisões ela irá participar.

4-AVE CHEIA DE AMOR 

E A 

Ave cheia de graça, Ave cheia 
E 

de amor,/ 
B7 

/: salve, ó Mãe de Jesus, a ti nosso 
E 

canto e nosso louvor. :/ 

A 
1. Mãe do criador, rogai! Mãe do

E 87
Salvador, rogai!/ do Libertador, rogai

E A
por nós!/ Mãe dos alagados, rogai!

E
Mãe dos flagelados, rogai!/ dos

87 E
desabrigados, rogai por nós!

2. Mãe do céu clemente, rogai! Mãe dos
doentes, rogai!/ do menor carente, rogai
por nós! / Mãe dos operários, rogai! dos
presidiários, rogai!/ Mãe dos sem salários,
rogai por nós!

3. Mãe dos despejados, rogai! dos
abandonados, rogai!
dos desempregados, rogai por nós!
Mãe dos pescadores, rogai! dos
agricultores, rogai!
dos pecador.as, rogai por nós!

4. Mãe das Mães Maria, rogai! causa da
alegria, rogai!/ na hora da agonia, rogai por
nós!/ Mãe dos humilhados, rogai, dos
martirizados, rogai!/ dos
.marginalizados, rogai por nós!

3 



5-ANIMADOS PELA FÉ

1. O teu povo, Senhor,
Está sofrendo
Caminhando de um lado para o outro
Uma vida mais justa está querendo
ou então vai migrar até estar morto.

/: Animados pela fé e bem, certos 
da vitória vamos fincar nosso 
pé e, fazer a nossa história e 
fazer a nossa história 
animados pela fé. 

2. Desse jeito que a coisa está andando
o sistema escravia e nos domina
Ele é o mal que está nos desviando
da verdade que Cristo nos ensina.

3. A estrutura da nossa sociedade
força o povo para a migração.
Os da roça estão indo pra cidade
sempre em busca de melhor situação.

4. Na cidade, Senhor, o povo pobre
Perseguindo, também tem de migrar
Quando tenta melhorar o salário
outras fábricas têm que procurar.

5. E quem lucra com esse vai e vem
são os grandes enquanto sofre o povo
já é hora do pobre se unir bem
para juntos construir um mundo novo.

6. É verdade que nós deste mundo
Somos sempre um povo a caminho
E Deus nunca se afasta um segundo
Acompanha e ajuda com carinho.

6 -ACORDA, AMÉRICA 

D A 

/: Acorda Améilcal 
G D 

Chegou a hora de levnntar. 
A 

O sangu°"a dos mártires 
G D 

F�z e semente se espalhar.:/ 

D 
1. Nestes campos, nestas planícies,

Em A7 
nestes pampas 13 c.J.otingas, 

G 
nestas raízes entrelaçadas 

A7 A 
ae etnias tão misturaaas 
f: assim meu ;,ov:: e.� !lassa/ 

A7 D 
América Latina. 

2. Meu irmão índio, meu irmão afro,
meus latinos companheiros,
nós somos vítimas das violências,
da dependência
de um império estrangeiro.

3. Eu me pergunto o a nós todos,/ até
que dia nós aguent"'mos ! esta
violência tão as�- ·. · ... ; nos tomam
as terras, matam os índios/ nos deixam
os restos de nossa América Latina.

7-BAIÃO DA NOVA MULHER
G Am D G Viva, viva a mulher desta nação,

Em Am que vai gerando no ventre
B Em 

a nova semente da libertação.
G Am 
E vem trazendo no sangue,

8 Em a semente nova da revoluçáof

G e D 
1. Sertaneja, manhã cedo, vai ela sem 

G Em 
medo, já vai trabalhar. /Trabalho duro, 

Am 87 
suado, bolsão conquistado, / a duro 

Em G Am 
penar! Sai de casa, come nada/ e sem 

D G Em 
deixar nada pros filhos comer./ Volta 

Am 
trazendo um pouquinho/ o ganho 

B Em 
mesquinho não dá pra viver! 

2. Mulher do Povo humilhado/ comprado,
enganado, em toda a Nação. / Mulher
do povo ambulante, tocado a ferro./
tangido no chão! Pode inda ser diferente, /
se o olho da gente, aberto, enxergar./
O mal que mata a pobreza se, unindo
a certeza, / a gente lutar!

3. companheira nordestina,/ constrói
sua sina vamos caminhar! Ganhando
a terra o a rua, a força que é tua /
ninguém vai quebrar! Traz os teus filhos
na praça/ na lei e na raça a vitória já
vem./ Une o teu braço ao do homem/
pra vencer a fome/ e cantar o bem!

4. Operário da cidade./ a brutalidade e
a lei do ratrão / vão ter que ser destruídas,
tua classe reunida sacode a Nação! A
causa e a luta é comum e o Povo é um
só/ precisa se unir. A força nova da
vida, / mesmo perseguida, de pé vai sorrir.

• 
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8-BENDITO DOS ROMEIROS
DA TERRA

D 07 

1. Bendita e louvada se]a
G D 07 

esta santa Romaria! 
G D 

/: Bendito o povo que marcha, 
Bm · Em 

bendito o povo que marcha. 
A7 D 

tendo Cristo como guia.:/ 

o G O 

Sou,aouteu,Senho� 

A7 O 

Sou povo novo, retirante, lutador! 
G D 

Deus dos peregrinos, dos 
A7 O 

pequeninos, Jesus Cristo redentor! 

2. No Egito, antigamente,
do melo da escravidão.
/: Deus libertou o seu povo.
Hoje Ele passa de novo
gritando a libertação.:/

3. Para a Terra prometida
o Povo de Deus marchou.
/: Moisés andava na frente;
hoje Moisés é a gente,
quando enfrenta a opressão.:/

4. Caminheiros na estrada,
muita cerca prende o chão.
/: Todo arame e porteira;
merece corte e fogueira,
são frutos da maldição.:/

5. Quem é fraco Deus dá força;
quem tem medo sofre mais.

/:Quem se une ao companheiro
vence todo cativeiro,
é feliz e tem a paz.:/

6. Mãos ao alto, voz unida,
nosso canto se ouvirá 
/: Nos caminhos do sertão, 
clamando por terra e pão, 
ninguém mais nos calará.:/ 

7. Meu São Francisco das Chagas,
da Matriz de Canindé.

/: Seja nossa companhia
nessa grande Romaria,
pra terra que a gente quer.:/

9-CANTA FRANCISCO

A 

Nos olhos dos pobres, no rosto do 
mundo/ Eu vejo Francisco perdido de 

CllmA 
amor/ É Índio, É Operário, É Negro, É 

Cllm A 
Latino/ Jovem, Mulher, Lavrador e 

E7 D A E7 A 
Menor! 

A D E7 A 
A

. 
um tempo só paixão, grito e ternura/ 

D 
clamando as mudanças que o povo 
E7 A Cllm 
espera / justiça aos pequenos, ordem 

D Bm 
do Evangelho/ Reconstrói a Igreja na 

E7 A 
Paixão do POBRE! 

Há crianças nuas nesta "paz" armada/ 
Há Francisco - Povo sendo 
perseguido/ Hâ jovens marcados, 
sem teto, sem sonho/ Há um 
continente sendo oprimido . 

Com as mãos vazias solidariedade/ 
Como os que não temem perder nada mais 
/ Defendendo à morte, a dignidade/ Com a 
teimosia que constrói a Paz! 

Fllm Cllm D A 
Canta, Francisco, no jeito dos pobres, 

E7 
Tudo que atreveste a mudar 

Fllm Cllm D A 
Canta sonho novo, sonho de menino 

E7 
Que a liberdade vai chegar 

Fllm D A 
Canta Francisco, com a voz do pobres, 

E7 
Tudo que atreveste a mudar 
Fllm Cllm D A 
Canta sonho novo, sonho de esperança 

E7 D A E7A 

Novo céu e terra vão chegar! 

Há Claras, Francisco, marginalizados/ 
Cantando da América a Libertação/ 
Meninos sem lares, são irmãos do mundo/ 
pela Paz na terra, sofrem / parto e Cruz. 

Francisco, coragem de um Deus feito 
pobre/ Denúncia, esperança, profecia 
e canto/ Vence com Coragem o Império 
da morte/ de braços com a vida em 
missão na HISTÓRIA 

Francisco, menino e homem das dores/ 
reconstrói a Igreja, pelo mundo afora./ 
Na fraternidade nos trás a JUSTIÇA/ 
na REVOLUÇÃO que anuncia a Aurora 

10-CANÇÃO DE MARIA

/: Virá o dia em que todos 
ao levantar a vista 
Veremos nesta terra 
Reinar a liberdade:/ 

1. Minha alma engrandece o Deus
Libertador/ se alegre meu espírito em
Deus meu Salvador./ Pois Ele se lembrou
do seu povo oprimido/ e fez de sua
serva a mãe dos esquecidos.

2. Imenso é seu amor, sem fim sua
bondade/ prá todos que na terra
lhe seguem na humildade, / bem forte é
nosso Deus, levanta o seu braço, / espalha
os soberbos, destrói todos os males.

3. Derruba os poderosos/ dos seus tronos
e·rguidos / com sangue e suor do seu povo
oprimido. / E farta os famintos, levanta os
humilhados, / arrasa os opressores, os
ricos e os malvados.

4. Proteja o seu povo com todo o carinho_/fiel é seu amor em todo o caminho. / Assim
é O Deus vivo que marcha na história/ bem 
junto do seu povo em busca da vitória. 5 



11-C.F. 91 -HINO 
(Is 65, 17-25) 

/: Boca de povo - povo! 
Gritando novo - novo! 
Senhor Deus mandou dizer:/ 

1. Eu vou criar
um novo céu e nova terra
e o que passou, passou!
As misérias suportadas
já não mais serão lembradas.
Todo mundo a se alegrar,
com o que eu vou criar!

2. Eu vou tornar
jerusalém uma alegria,
Todo o povo a sorrir!
Na cidade eu vou vibrar,
vendo o povo a se alegrar.
Já não mais se ouvirão
choros, nem lamentação!

3. Que já não mais
as criancinhas pequeninas
morrerão, sem criar!
Ninguém mais vai falecer,
sem toda a vida viver.
Com cem anos, um menino,
morrer antes, mau destino!

4. Operários
suas casas construindo
nelas eles vão morar.
Seus roçados plantarão,
dos seus frutos comerão.
Ninguém mais constrói, nem planta,
pra que o outro more e coma!

5. Os meus elettos,
como as árvores vivendo,
do trabalho de suas mãos
'eles vão, sim desfrutar
e não mais em vão cansar.
Por Deus raça abençoada,
ele e a filharada!

6. Antes que eles
por mim chamem, já respondo,
inda pedlilm e já atendi.
Comerão, bem juntos todos,
boi, leão, cordeiro e lobo.
Nenhum mal, nem destruição
em meu monte mais farão!

12 - CHIMARRÃO DE ERVA BOA

Me dê um chimarrão de erva boa 
que o doce deste amargo me faz bem. 
O amargo representa uma saudade 
e o doce coração que ela não tem. 

1. Cevel meu mate no romper da
aurora, / chame_i a prenda pra
matear comigo./ Nem desconfiava
que ela fora embora,/ essa saudade
hoje é meu castigo.

2. Nos fins de tarde nada me consola
tomo um amargo disfarçando a dor.
Largo o porongo e pego na viola,
canto a saudade do meu grande amor.

13-CIO DA TERRA 

Am G 
1. Debulhar o trigo

F C F 
recolher cada bago de trigo 

e 

Forjar do trigo o milagre do pão 

e se fartar de pão ... 
Am G 

2. Decepar a cana
F C F 

recolher a garapa da cana 
e 

roubar da cana a doçura do mel. 
D 

Se lambuzar de mel... 

Am G 
3. Afagar a terra

F C F 

conhecer os desejos da terra 
e 

cio da terra propícia estação 
D 

e fecundar o chão. 

14-ESPINHEIRA 

1. Êta espinheira danada
Que o pobre atravessa
prá sobreviver.
Vive com a carga nas costas
E as dores que sente
Não pode dizer.
sonha com as belas promessas
Da gente importante
Que tem ao ·redor.
Quando entrar o fulano
Sair o siclano
Será bem melhor.
Mas entra ano e sai ano
E o tal de fulano
Ainda é pior.
Esse é o meu cotidiano
mas eu não me dano
A luta é maior.

/: A luta não acaba aqui; 
A l uta ainda está de pé. 
Enquanto o Deus me der a vida 
Levarei comigo 
Esperança e fé. :/ 

2. Êta que gente danada
Que esquece de vez
a palavra cristã.
Ah, eu queria só ver
É se Deus se zangasse
E voltasse amanhã.
Seria um Deus nos acuda
Um monte de "Judas·
Querendo perdão.
Ou tanta gente graúda
implorando ajuda
Com a Bíblia na mão.
Mas a esperança é miúda
E a coisa não muda
Não tem solução.
Nem tudo o que a gente estuda,
Se agarra e se gruda
Rebenta no chão.

• 
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15 · EU QUERO VER 
ACONTECER 

/: eu quero ver, 
eu quero ver, acontecer. 
O sonho bom, 
Sonho de muitos, acontecer. :/ 

1. Nascendo da noite escura
a manhã Mura trazendo amor.
no vento da madrugada
a paz tão sonhada brotando em flor.
Nos braços da estrela guia
a alegria chegando da dor.

2. Na sombra verde e florida
crianças em vida brincando de irmãos.
No rosto da juventude
sorriso e virtude virando canção.
Alegre e feliz camponês
entrando de vez na posse do chão.

3. Um sorriso em cada rosto
uma flor em cada mão.
A certeza na estrada
O amor no coração.
E uma semente escondida
em cada palmo deste chão.

16 ,,.. CRISTO TRABALHADOR 

A E 
/: Tu és o Deus dos pequenos 

A 
O Deus humano e sofrido 

E 
O Deus de mãos calejadas 

A A7 

O Deus de rosto curtido 
D 

Por isso te falo eu 
A 

Como te faia meu povo 
F#m Brn 
Porque és um Õeus operário 

E A 

O Cristo trabalhador:/ 

1. Tu vais de mãos dadas com minha
gente/ Pelas estradas e roçados
E fazendo fila no INPS / para poder
ser internado.

2. Tu comes na feira catando lixo
Com Zé, João, Chico ou Maria

. E reclamas contra a miséria
Que mata teu povo dia-a-dia.

3. Eu te vi brocando, fazendo cerca
Engordando gado e sem feijão
E na rua, com os companheiros
Exigindo terra e ganha-pão.

4. Te vi no alugado, lá no campo
O dia inteiro sem parar
E no sindicato com os companheiros
Prá ver a justiça triunfar.

17- MARIA, MARIA

E G#m 
1. Maria, Maria é um dom,

A 
uma certa magia/ uma 

E C#m 
força que nos alerta/ Uma mulher 

A F#m 
que merece viver e amar/ 

A E 

como outra qualquer do planeta 

2. Maria, Maria é o som, é a cor,
é o suor/ e é a dose mais forte,
lenta/ de uma gente que ri,
quando deve chorar/
e não vive, apenas agüenta

3. Mas é preciso ter força, é preciso
ter raça/ é preciso ter gana sempre./
Quem traz no corpo essa marca Maria,
Maria mistura a dor e a alegria
4. Mas é preciso ter mãnha, é preciso ter
raça/ é preciso ter sonho sempre. /
Quem traz na pele esta marca/ possui a
estranha mania de ter fé na vida

18 -LIBERDADE 

F C7 
1. Liberdade vem e canta

Bb F 
e saúda este novo sol que vem 

C7 
canta com alegria o escondido 

Bb F 
amor que no peito tem. 

C7 Bb (C7) C7(Bb) 
/: Mira o céu azul, espaço aberto 

F (FC7BbC7F) 
pra te acolher. :/ 

2. Liberdade vem e pisa, este firme
chão de verde ramagem. / Canta
louvando as flores que ao bailar do
vento, fazem sua mensagem.
/: Mira essas flores a braço
aberto pra te acolher. :/

3. Liberdade vem e pousa nesta
dura América, triste e vendida
Canta com os seus gritos nossos
filhos mortos e a paz ferida .

/: Mira este lugar, desejo aberto
pra te acolher. :/

4. Liberdade, liberd�de, és o desejo
que nos faz viver./ Es o grande
sentido de uma vida pronta para
morrer. / Mira o nosso chão
banhado em sangue pra reviver.
/: Mira a nossa América banhada
em morte pra renascer. :/

7 
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19-0FERTÓRIO DO POVO

Quem disse que não somos nada 
e que não temos nada para oferecer. 
/: Repare noss8s mãos abertas 
trazendo 88 ofertas do nosso viver.:/ 

1. A fé do homem nordestino
que busca um destino
e um pedaço de chão.
A luta do povo oprimido
que abre caminho
transforma a nação.
/: ô, Ô, ô, recebe Senhor :/

2. Retalhos de nossa história
bonitas vitórias
que meu povo tem.
Palmares, Canudos, Gabar.a
são lutas de ontem
e de hoje também.
/: Ô, Ô, Ô, recebe
Senhor:/

3. Aqui trazemos a semente
sangue desta gente
que fecunda o chão.
Do Gringo e tantos lavradores
Santos e Operários
em libertação.
/: ô, Ô, ô, recebe Senhor:/

4. Coragem de quem dá a vida
seja oferecida
co'este vinho e pão.
É força que destrói a morte
muda a nossa sorte
e é ressurreição.
/: ô, ô, ô, recebe Senhor :/

5. A vida de Comunidade, de Fraternidade
em torno de uma fé
que gera muitas lideranças,
que são esperancris
90} lu_ga� qualouer.
/: O, O, O, recebe .Scn�c: ·

20-MIGRANTE

1. Peregrino nas estradas/ de um
mundo desigual, / espoliado pel0
lucro e ambição do capital. / Do poder
do latifúndio enxotado e sem lugar, /
já não sei pra onde andar ... / Da
esperança eu me apego ao muttirão.

Quero entoar um canto
Novo de 8legrla
Ao ralar 89Uele dia 
De chegada 80 nosso chão. 
Com meu povo 
Celebr8r 8 8lvor8dá 
Minha gente llbertad8 
Lutar não foi em vão. 

2. Sei que Deus nunca esqueceu dos
oprimidos o clamor/ e Jesus se fez do
pobre solidário e servidor. / Os profetas
não se calam / denunciando a opressão /
pois a terra é dos irmãos ... / E na
mesa Igual partilha tem que haver.

3. Pela força do amor o universo tem
carinho/ e o clarão de suas estrelas
ilumina o meu caminho
Nas torrentes da justiça
meu trabalho é comunhão.
Arrozais florescerão ...
E em seus frutos liberdade colherei.

21-MOMDffO NOVO

Em Am 

1. Deus chama a gente pra
Em Bm7 

um momento novo/ de caminhar 
Em Am7 

junto com seu povo. / É hora de 
e Em 

transformar o que não dá mais. / 
e B7 

Sozinho, isolado, ninguém é capaz. 

E 

Por Isso vem, entra na roda 
C#m F#m B7 

com 8 gente também./ Você
. 

E Em 

é multo fmpor111nte. vem./

2. Não é possível crer que tudo é fácil.
Há muita força que produz a morte,
gerando dor, tristeza e desolação.
E necessário unir o cordão.

�- A. torça quo hoje faz brotar a vida 
atua em nós pela sua graça. 
É Deus quem nos convida pra trabalhar, 
o amor repartir e as forças juntar.

22-Ó QUE COISA BONITA

/: Ó que coisa bonita. :/ 

1. Deus Pai criador criar negra cor,
ó que coisa bonita.

2. Cristo é nosso irmão sem separação,
o que coisa bonita.

3. O Espírito, a fé, a força, o axé.,
ó que coisa bonita.

4. Mãe por Deus escolhida,
Negra Aparecida,
6 que coisa bonita.

5. Celebrar Deus da vida, com
f.esta e comicfa.: "· ,.,,,. �-···;, '· ,'1ita.

ô. Esta reza, es:a missa, clamor 
de justiça, / ó que coisa bonita. 

8 
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23-PÕE A SEMENTE NA 
TERRA 

Põe a semente na terra 
não será em vão. 
Não te preocupe a colheita, 
plantas para o Irmão. 

1. Toda a mãe terra é um apelo pra
sermos irmãos. / E toda roça é um
convite para o mutirão.

2. Toda a colheita é um chamado
pra se ajudar. / E toda a venda é
um momento de se organizar.

3. Todo o suor é uma enxada a gerar
comida / E toda luta é um arado a
arrancar mais vida

4. Toda chuva é uma bênção que
faz germinar./ E todo sangue é uma
força para libertar.

5. Todo o serviço é um anseio de
compartilhar./ E o compromisso é
uma forma da gente se dar.

24-RECEBER A COMUNHÃO 

Receber a comunhão 
com este povo sofrido, 
/: é fazer a Aliança
com a causa do oprimido:/ 

1. Celebrando a Eucaristia
a vida a gente consome
ao lutar pela justiça
acabando com a fome
pra que o outro seja gente
pra que ele tenha nome.

2. Celebrar a Eucaristia
com famintos e humilhados,
com o pobre lavrador
�em ter nada no roçado.
E estar em comunhão
com Jesus crÜcificado.

3. Celebrar a Eucaristia
·é também ser torturado,
é ser perseguido e preso,
é ser marginalizado.
Ser entregue aos tribunais
numa cruz pra ser pregado.

4. Vai também ao nosso lado
nesta santa Eucaristia,
a companheira de luta,
a santa Virgem Maria.
Guardará no coração
do seu povo a agonia.

25-PÁO EM TODAS AS 
MESAS 

D A 

1. A mesa tão grande e vazia
G D 

de amor e de paz - de paz! 
G E7 

Onde há o luxo de alguns 
A F#m 

alegria não há - jamais! 
Em A7 

A mesa da Eucaristia 
D F#m 

nos quer ensinar - a, a 
Em A7 

que a ordem de Deus, nosso Pai, 
D 

é o pão partilhar. 

G D 

Pão em todas u mesas 
Em A D F#m 
Da Páscoa a nova certeza: 

G D 

/: A festa haverá 
Em A D 

e o povo a cantar, Alelulal :/ 

2. As forças da morte; a Injustiça
e a ganância de ter - de ter!
Agindo naqueles que impedem
ao pobre viver - viver!
Sem terra, trabalho e comida
a vida não há - não há!
Quem deixa assim e não age,
a festa não vai celebrar.

3. Irmãos, companheiros na luta,
vamos dar as mãos - as mãos!
Na grande corrente do amor
na feliz comunhão - irmãos

0

!
Unindo a peleja e a certeza,
vamos construir - aqui!
Na terra o Projeto de Deus:
todo o povo a sorrir!

4. Que em todas as mesas de pobre,
haja festa de pão - de pão!
E as mesas dos ricos vazias
Sem concentração - de pão!
Busquemos aqui nesta mesa
do pão redentor - do céu!
A força e a esperança
que faz todo povo ser Deus!

5. Bendito o Ressuscitado
Jesus vencedor- ô, ô

No pão partilhado a presença
Ele nos deixou - deixou!
Bendita é a vida nascida
De quem se arriscou - ô ô 
Na luta pra ver triunfar

' '

Neste mundo o amor!

9 



26-RITO PENITENCIAL

1. Senhor, tende piedade
/: e perdoai a nossa culpa;/
Porque nós somos vosso povo
que vem pedir vosso perdão.

2. Cristo, tende piedade
/: e perdoai a nossa culpa :/
Porque nós somos os vossos Irmãos,
que vem pedir vosso perdão.

3. Senhor, tende piedade
/: e perdoai a nossa culpa: /
Porque nós somos vosso povo
que vem pedir vosso perdão.

27-UTOP!A

1. Quando o dia da paz renascer,
quando o sol da esperança brilhar,
eu vou cantar.

2. Quando o povo nas ruas sorrir
e a roseira de novo florir,
eu vou cantar.

3. Quando as cercas calrem no
chão, / quando as mesas se encherem de
pão,/ eu vou cantar.

4. Quando os muros que cercam
os jardins,/ des1ruídos, então os
jasmins vão perfumar

Vai ser tão bonito ae ouvir a
canção,/ cantada de novo./ 
No olhar do homem a certeza

1-, lrrnáo: / rei"�·•c. do povo. 

:5. üuano0 as arrnas oa aostru1çãu, 
destruídas em cada nação, 
eu vou sonhar. 

5. E o decreto que encerra a opressão,
assinado s6 no coração,
vai triunfar.

7. Quando a voz da verdade se ouvir
e a mentira não mais existir,

será enfim,

8. Tempo nOl/o de eiorna justiça,
sem mais ódio, sem sangue ou cobiça:
vai ser assim.

28-ROMARIA

G Em 

1. É de sonho e de pó
G Em

o destino de um só
G 

feito eu perdido 
Em 

em pensamentos 
87 

sobre meu cavalo. 
Em Am 

É de laço e de nó 
Em Am 

de gibeira e jiló 
e D Em 

dessa vida cumprida a sol. 

C Am 

/: Sou caipira plrapora 
D G Em 

Nossa Senhora de Aparecida. 
Am D 

Ilumina a mina escura e funda 
G (Em) 

o trem da minha vida.:/

2. O meu pai foi peão,
minha mãe solidão
meus irmãos perderam-se na vida
à custa de aventuras.
Descansei, joguei,
investi, desisti.
Se há sorte, não sei,
nunca vi.

,3, f.ll J1:,serarr1 purum 
que ou viesse aqui 

' 

pra pedir de romaria e prece 
paz nos desalentos. 
Como eu não sei rezar 
só q:.mria mostrar, ' 
meu olhar, meu olhar, 
,T, e11 •1:nar ... 

29 - LENCINHO DA SAUDADE 

.�quole lencinho que você 
'°i":xnu / é um pedacinho da 
,,;audade que ficou. / Era a 
, l1cidado que acenava pra mim, / 
nojo é bandeira da saudade / 
banhada num pranto sem fim. / 
Um lencinho não dá pra enxugar/ 
O rio de lágrimas que eu tenho prá chorar/ 
que nasce da saudade 
que ficou no seu lugar. 

.. 
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30- O TEU CHAMEGO
(Beto Corrêa · Pagon · Lúcio Curve/o)

Na vida se promete mais 
O que a gente menos sente 
Palavra que não volta atrás 
Eu minto pra te ver contente 
A gente sabe que é capaz 
De amar, se dar sem vaidade 
Na hora de fazer amor 

· Nós somos só verdade

O teu chamego é meu xodó
O teu xodó me faz um bem
Quando estou perto de você
Não vejo mais ninguém

Aí é que tudo acontece
Quando chega a hora todo pranto

rola
Eu ter que ir embora
Sem levar você comigo
Nem o copo me consola
Nem o ombro do amigo
Quando a saudade é no peito
Deixa o coração partido

31 - SAUDADE DA BAHIA 
(DORIVAL CAYMMI) 

AI, AI QUE SAUDADE QUE EU TENHO DA BAHIA 
AI, SE EU ESCUTASSE O QUE MAMÃE DIZIA 
"BEM, NÃO VÁ DEIXAR A SUA MÃE AFLITA 
A GENTE FAZ O QUE O CORAÇÃO DITA 

MAS ESSE MUNDO Ê CHEIO DE MALDADE E ILUSÃO" 

AI, SE EU ESCUTASSE HOJE NÃO SOFRIA 
AI, ESTA SAUDADE DENTRO DO MEU PEITO 
AI, SE TER SAUDADE !'. TER ALGUM DEFEITO 
Eu PELO MENOS MEREÇO O DIREITO 
DE TER ALGUl'.M COM QUEM EU POSSA ME CONFESSAR 

PONHA-SE NO MEU LUGAR, 

E VEJA COMO SOFRE UM HOMEM INFELIZ 
QUE TEVE QUE DESABAFAR 
DIZENDO A TODO MUNDO 
Ü QUE NINGUl'.M DIZ 
VEJAM QUE SITUAÇÃO 
E VEJAM COMO SOFRE UM POBRE CORAÇÃO 
POBRE DE QUEM ACREDITA 
NA GLÓRIA E NO DINHEIRO 
PARA SER FELIZ 

32-QUEM AMA NÃO MARCA
(Lourenço· Ronaldo Barcellos)

Quem ama não marca 
Bobeira quem ama 
Não marca bobeira 
Quem ama 

Meu amor me abandonou 
Foi morar em Maceió 
Nem ligou pra minha dor 
Foi pra lá, me deixou só 
Quem tem amor distante 
Ê um amante sofredor 
Eu vou pra Maceió 
Eu vou, eu vou 

Eu tô que tô mordido 
De coração partido eu não vou 

ficar 
Você me deixou caído 
Não tá tudo perdido, não vou me 

entregar 
Chega dessa· choradeira 
Que na sexta-feira, tõ chegando 

lá 

Quem ama não marca 
Bobeira quem ama 
Não marca bobeira 
Quem ama 

Sou que sou decidido 
Em canoa furada não vou 

embarcar 
Nunca me dou por vencido 
E pra minha vida você vai voltar 
Chega dessa choradeira 
Que na sexta-feira, tõ chegando 

lá 

Quem ama não marca 
Bobeira quem ama 
Não marca bobeira 
Quem ama 

33 - MARACANGALHA 
(DORIVAL CAYMMI) 

Eu vou PRA MARACANGALHA 

Eu vou 
Eu VOU DE UNIFORME BRANCO 

Eu vou 
Eu VOU DE CHAPÉU DE PALHA 
Eu vou 
Eu vou CONVIDAR ANAuA 
Eu vou 

SE ANALIA NÃO QUISER IR 
Eu vou só 
Eu vou só 
Eu vou só 
SE ANALIA NÃO QUISER IR 
Eu vou só 
Eu vou só 
Eu VOU Só SE� A.NALIA 
MAS EU vou 11 



34•RODA A BAIANA 
(Arlindo Cruz· Franco) 

Não pega meu pé, não sufoca meu peito 
Me deixa falar pois eu tenho direito 
Quem acha que vai me mtJdar 
Se engana se quer me enganar 
Ai, eu rodo a baiana 
E ai eu rodo a baiana 

Mas se eu vejo preguiça 
Se eu vejo Injustiça, menino Eu rodo a baiana 
Se eu vejo tristeza 
Se eu vejo pobreza, menino 
Eu rodo a baiana 
Se eu vejo promessa que só interessa a quem prome(eu 
Menino, eu rodo a baiana 
Pra quem tentar me enganar, viu 
Mas eu boto a baiana pra rodar 
Mas eu boto a baiana pra rodar 
Quando eu vou pro pagode 
E o samba explode 
Eu boto a bai�na pra rodar 

Mas eu boto a baiana prn rodar 
Mas eu boto a baiana pra rodar 
Numa roda de samba 
Num samba de roda 
Eu vivo a sambar mas não pega 

Mas eu boto a baiana pra rodar 
. Mas eu boto a baiana pra rodar 
Quando na Rio Branco eu bato tamanco 
Eu boto a baiana pra rodar 
Mas eu boto a baiana pra rodar 
Mas eu boto a baiana pra rodar 
Quando a verde rosa desfila formosa 
Eu boto a baiana pra rodar 
Mas eu boto a baiana pra rodar 
Mas eu boto a baiana pra rodar 
Numa roda de samba 
Num samba de roda eu vivo a sambar 

35-SACO DE FEIJÃO
(Francisco Santana) 

Meu Deus mas para que tanto dinheiro
Dinheiro só pra gastar
Que saudade tenho do tempo de outrora
Que vida que eu levo agora
Já me sinto esgotado 
E cansado de penar, meu Deus
Sem haver uma solução

De que me serve um saco cheio de dinheiro 
Pra comprar um quilo de feijão 

No tempo do "de réis" e do vintém
Se vivia muito bem, sem haver reclamação 
Eu ia no armazém do seu Manoel com um tostão
Trazia um quilo de feijão
Depois que invent<Ham o tai cruze:ro
Eu trago um embrulhinho na mão
E deixo um saco de dinheiro

36 -CORDA NO PESCOÇO 
(Almir Guineto · Adallo Magalha) 

E o povo como está 
Tá com a corda no pescoço 
É o dito popular 
Deixa a carne e rói o osso 
Mas a vida dessa gente 
Aposto que está um colosso 
Mas da truta que eles gostam 
Eu como até o caroço 

Vivo levando rasteira 
Levando canseira 
Com o pir� na mão 
Jogo de cartas marcadas 
Os nossos problemas 
Não têm solução 
Tanta conversa fiada 
E a grande virada 
Não passa de esboço 
Mas da fruta que eles gostam 
Eu como até o caroço 

Tem que ver a criançada 
Batendo no prato na hora do almoço 
Mas da fruta que eles gostam 
Eu como até o caroço 

3 7-SALVE A NATUREZA 
(Bebeto dl São João· Gigio e Marquinhos PQD) 

A lenha do seu fogão (vem da natureza) 
O trigo que faz teu pão (vem da natureza) 
A luz do teu lampião (vem da natureza) 
A água que molha o chão (vem da natureza) 

Salve a natureza amor 

Um pedaço do céu ficou aqui 
Beija-flor fez morada no jardim 
Temos água da fonte pra beber 
De manhã tem café com aipim 
No roçado tem milho pra colher 
Na moenda tem cana pra tirar 
A doçura que faz a rapadura 
E a pinga que abre o paladar 

Salve a natureza ... 

E quem sabe o que é bom não sai daqui 
Meu amor chega mais vou te contar 
Do meu sonho maior eu desisti 
Na cidade não dá pra se morar 
A fumaça escurece o céu de anil 
Tem favela pra tudo que é lugar 
Desemprego causando a violência 
E o verde perdendo o seu lugar 

Salve a natureza ... 

Não desmaie o nosso chão 
Porque ele é nossa riqueza 
Vi comício, ouvi promessa 
Mas eu não senti firmeza 

3 8 - BOA NOITE 
(Jorge Aragão · Alberto Souza) 

Mais um pouco e vai clarear 
Nos encontraremos outra vez 
Com cert.eza nada apagará 
Esse brilho de vocês, de vocês, de vocês 
O carinho dedicado a nós 
Derramamo·s pela nossa voz 
Cantando a alegria de não estarmos sós 
Boa noite 
Boa noite 
Pra quem se encontrou no amor 
Boa noite 
Boa noite 
Pra quem não desencantou 
Boa noite 
Boa noite 
Pra quem veio só sambar 
Boa noite 
Boa noite 
Pra quem diz no pé e na palma da mão 
Boa noite 
E3oa noite 
Pra quem só sentiu saudade, afinal 
Obrigado do fundo do nosso quintal. 

39- VOU FESTEJAR
(Jorge Aragão· Dida e Noeci) 

Chora
Não vou ligar
Chegou a hora
Vais me pagar
Pode chorar, pode chorar

É o teu castigo
Brigou comigo
Sem ter porquê
Eu vou festejar
O teu sofrer
O teu penar
Você pagou com traição
A quem sempre lhe deu a mão

12 



40-Pt DE ".'SNTO

Um pé de vento me segredou
Que teve dó de mim

De me ver assim, assim

Por causa daquele amor
Que eu julgava ainda ter
E não me deixava adormecer

sabe por qué?
Era o passado

Seu aliado 

Num faz de conta 

só que eu não quiz perceber 

Pra seu governo 

Sem mais nem menos 
d ·  bem feliz sem vocé Hoje acor ei 

Uma história de amor 

Não parte de uma pessoa 

Não cabe num coração só 

Não sobrevive só 

.41-TRISTEZA 

Tristeza 
Por favor vá embora 

Minha alma é que chora 

Está vendo o meu fim 

Fez do meu coração 

A sua moradia 

só 

Já é demais o meu penar 

Quero voltar aquela vida de 
Alegria 
Quero de novo cantar 

42 - MADUREIRA 

MadureirQ chorou 
Madureira chorou de dor 

Quando a voz do destino 

Obedecendo ao divino 

A sua estrela chamou 

Gente modesta 

Gente boa do subúrbio 

Que só comete um distúrbio 
Se alguém lhe menosprezar 
Aquela gente 
Que mora na Zona Norte 

Até hoje chora a morte 

Da estrela do lugar 

43 - CARRO DE BOI 

Meu carro de boi atolou 

No lamaçal 

Meu carro de boi ficou 

No lamaçal 

Vai buscar meu boi 
Vai buscar meu boi, menino 

Vai buscar meu boi, pintado 
Lá no curral 

Meu carro de boi não pode ficar 

No lamaçal 

Meu boi pintado vai tirar 
Do lamaçal 

44-vovô

A vovó chega
Na mandinga de amargar

Preparou a canjiquinha

Pro almoço de Sinhá

Berê tumbê Berê tum Berê tumbá

os escravos no terreiro

Não paravam de dançar

E bem ao longe se ouvia o seu cantar

E preto velho repicava no gongá

E entrava noite adentro

Ia até o sol raiar

Na esperança de um dia

Se libertar

Eu ouvi aquele caso
Que a vovó fez celebrar
Eu ouvi aquele caso
Que a vovó fez celebrar

45 - BARRAC:.O 

Ai barracão 
Pendurado no morro 

Me pedindo socorro 
A cidade a teus pés 

Ai barracão 

Tua voz eu escuto 

Não te esqueço um minuto 

Porque sei quem tu és 

Barracão de zinco 

Tradição do meu país 

Barracão de zinco 

Pobretão infeliz 

13 



(Contogo Jr.) 

É A GENTE QUER VALER O NOSSO AMOR 
A GENTE QUER VALER NOSSO SUOR 
A GENTE QUER VALER O NOSSO HUMOR 
A GENTE QUER DO BOM E DO MELHOR 
A GENTE QUER CARINHO E ATENCÃO 
A GENTE QUER CALOR NO CORAÇÃO 
A GENTE QUER SUAR MAIS DE PRAZER 
A GENTE QUER É TER MUITA SAÚDE 
A GENTE QUER VIVER A LIBERDADE 
A GENTE QUER VIVER FELICIDADE, Ó, Ó, Ó, Ó 

É A GENTE NÃO TEM CARA DE PANACA 
A GENTE NÃO TEM JEITO DE BABACA 
A GENTE NÃO ESTÁ COM A BUNDA EXPOSTA NA JANELA 
PRA PASSAR A M'i>IJ N:LA 

É A GENTE QUER VIVER PLENO DIREITO 
A GENTE QUER VIVER TODO RESPEITO 
A GENTE QUER VIVER UMA NACÃO 
A GENTE QUER É SER UM CIDADÃO 

A GENTE QUER VIVER, O. Ó 
A GENTE QUER VIVER. 

47- ME DEIXA EM PAZ

Me deixa em paz
Eu já não aguento mais
Me deixa em paz
Sai de mim me deixa em paz

Vai
Hoje o fogo se apagou 

Nosso jogo terminou 
Vai pra lá se Deus quiser 
Já é hora de você partir 
Não adianta mais 

Ficar 

Paz, eu já nao aguento mais 
Me deixa em paz 

Sai de mim 

M: deixa em paz 

48-LAPINHA

Quando eu morrer

Me enterrem na Lapinha (BIS)

Calça culote paletó

Almofadinha (BIS)

Adeus Bahia

Zum Zum Zum

Cordão de ouro

Eu vou partir porque mataram

O meu besouro

49 - O BÊBADO E O EQUILIDRISTl, 

Caía a tarde 
Feito um viaduto 

E o bêbado trajando luto 
Me lembrou Carlitos 

A lua 

Tal qual a dona de um bordel 

Pedia a cada estrela guia 

Um brilho de aluguel 

E nuvens 
Lá no mataborrão do céu 

Chupavam manchas torturadas 
Que sufoco, louco 
o bêbado com chapéu coco
Fazia irreverências mil

Pra noite do Brasil

Meu Brasil
Que sonha com a volta

Do irmão do Henfil

Com tanta gente que partiu

Num rabo de foguete

Chora
A nossa pátria mãe gentil
Choram Marias e Clarices

No solo do Brasil

Mas sei
Que uma dor assim pungente

Não há de ser inultimente

A esperança dança
Na corda de bamba de sombrinha
Cm cada passo dessa linha
Pode se machucar, azar

A esperança equilibrista

Sabe que o show de todo artista

Tem que continuar

5O-:::>ESESr>ERAR JAMAIS 

Desesperar jamais 
Aprendemos muito nesses anos 

Afinal de contas 

!J3o tem cabimento

Entregar o jogo no primeiro tempo
Nada de correr da raia
Nada de morrer na praia
Nada, nada

�ada de esquecer

Do balanço de pe�das e danos

J5 tivemos muitos desenganos

Já tivemos muito que chorar

Mas agora acho que chegou a hora

De fazer valer
O voto popular 

Desesperar jamais 
Cutucou por baixo 
O de cima cai 
Cai o rei de espadas 
Cai o rei de ouros 

Cai o rei de paus 

Cai, não fica nada 
Desesperar jamais 
Cutucou com jeito 

Não levanta mais 

• 
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51-0 QUE É O QUE É 
(Gon1ogo Jr.) 

E A VIDAl
E A VIDA O QUE É DIGA LÁ ME� IRMAOl
ELA Ê A BATIDA DE UM CORAÇAOl
ELA Ê UMA DOCE ILUSÃOl
MAS E A VIDAl
ELA Ê MARAVIDA OU É SOFRIMENTO?
ELA É ALEGRIA OU LAMENTOl
O QUE É O QUE É, MEU IRMÃOl

HÁ QUEM FALE QUE A VIDA DA GENTE
Ê UM NADA NO MUNDO
Ê UMA GOTA, Ê UM TEMPO 
QUE NEM DÁ UM SEGUNDO 
HÁ QUEM FALE QUE Ê UM DIVINO 
MISTÉRIO PROFUNDO 
Ê O SOPRO DO CRIADOR 
NUMA ATITUDE REPLETA DE AMOR 
VOCÊ DIZ QUE A LUTA Ê PRAZER 
ELE DIZ QUE A VIDA Ê VIVER 
ELA DIZ QlJE MELHOR Ê MORRER 
POIS AMADA NÃO Ê 
E O VERBO Ê SOFRER 

EU SÓ SEI QUE CONFIO NA MOÇA 
E NA MOCA EU PONHO A FORCA DA FÉ 
SOMOS NÓS QUE FAZEMOS A VIDA 
COMO DER OU PUDER OU QUISER 

SEMPRE DESEJADA 
POR MAIS QUE ESTEJA ERRADA 
MAS NINGUÉM QUER A MORTE 
SÓ SAÚDE E SORTE 

E A PERGUNTA RODA 
E A CABEÇA AGITA 
FICO COM A PUREZA DA RESPOSTA DAS CRIANÇAS 
Ê A VIDA, Ê BONITA, E Ê BONITA 

VIVER E NÃO TER A VERGONHA DE SER FELIZ 
CANTAR A BELEZA DE SER UM ETERNO APRENDIZ 
EU SEI, QUE A VIDA DEVIA SER BEM MELHOR E SERÁ 
MAS ISSO NÃO IMPEDE QUE EU REPITA 
Ê BONITA, Ê BONITA, E Ê BONITA. 

52 - PEDRAS QUE CANTAM 

Dominguinhos e Fausto Nilo 

...... , ................................ � ...... ""-................
..
.
............. .. 

Quem é ríco mora na praia 
Mas quem trabalha nem tem onde morar 
Quem não chora dorme com fome 
Mas quem tem nome joga prata no ar 

ô tempo duro no ambiente 
ô tempo escuro na memória 
O tempo é quente se o dragão é voraz 

Vamos embora de repente 
Vamos embora sem demora 
Vamos pra freme que pra trás não dá mais 

Pra ser feliz num lugar 
Pra sorrir e cantar 
Tanta coisa a gente inventa 
Mas no dia que a poesia se arrebenta 
É que as pedras vão cantar 

Mas no dia que a poesia se arrebenta 
É que as pedras vão cantar 

53 - TOMARA 

Tornara, meu Deus, tornara 

Que tudo que nos separa 

Não frutifique, não valha 

Tornara, meu Deus 

Tornara, meu Deus, tornara 

Que tudo que nos amarra 

Só seja amor, malha rara 

Tornara, meu Deus 

Tornara, meu Deus, tornara 

E o nosso amor se declara 

Muito maior, e nao para em nós 

Se as águas da Guanabara 

Escorrem na minha cara 

Urna nação solidária não para em nós 

Tomara, meu Deus, tornara 

Urna nação solidária 

Sem preconceitos, tornara 

Uma nação corno nós 

54 - BICHO MALUCO BELEZA 

Bicho maluco beleza do Largo do Amparo
Teu estandarte tão raro, bajado criou
Usando tintas e cores do imaginário
Ai, quantas dores cau t sas e ao teu caçador

Com teu mistério, teu charme, teu sorriso largo
Ês o terror da família, não tens compaixão
Em quantas camas deitaste assim por acaso
Quantas princesas roubaste, maluco vilão

O ô ô, bicho maluco beleza
O ô ô, urso maluco beleza

55- LA BELLE DE JOUR

Eu lembro da moça bonita
Da praia de Boa Viagem
A moça no meio da tarde
De um domingo azul
Azul, era Belle de Jour
Era a bela da tarde
Seus olhos azuis corno a tarde
Na tarde de um domingo azul
La Belle de Jour
Era a moça mais linda de toda a cidadeE foi justamente pra ela
Que eu escrevi o meu primeiro blues
Mas Belle de J our, no azul viajavaSeus olhos azuis como a tarde
Na tarde de um domingo azul
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56-O MAIS BELO DOS BELOS
(A VERDADE DO ILÊ) 3,31 1c.;9,;.1

O CHARME DA LIBERDADE
(Vohor forio1. ,1,!o;hon Pot.;a) 

Quem é que sobe a ladeira do Curuzu? 
E a coisa mais linda de se ver? 
É o llê Ayê 
O mais belo dos belos 
Sou eu, sou eu 
Bota no peito mais fone 
E diga: eu sou llê 

Não me pegue não, não, não 
Me deixe à vontade 
Deixe eu cunir o llê 
O charme da liberdade 
Como é que é? 
Deixe eu cunir o llê 
O charme da liberdade 

Quem não cune não sabe, negã o 
O que está perdendo 
É tanta felicidade 
O llê Ayê vem trazendo 
18 anos de glória, não 
São 18 dias 
Nessa linda trajetória 
No carnaval da Bahia 

E a galera dizerl 
Não me pegue nõo, não, não 
Me deixe à vontade 
Deixe eu cunir o llô 
O charme da liberdade 
Corpo é quo é? 
Deixe eu cunir o llê 
O charme da liberdade 

É tão hipnotizante, negão 
O suingue dessa banda 
A minha beleza negra 
Aqui é você quem manda 
Vai exalar seu charme, vai 
Para o mundo ver 
Vem mostrar que você é 
A Deusa Negra do llê 
E a galera dizerl 

Não me pegu_!l não ... 
Deixe ou cunir o llê ... 

É sábado de carnaval, seu negão 
Que tremendo zum, zum, zum 
Ele estó se preparando pra subir o Curuzu 
Quem não agüenta chora não, não, 

de tanta emoção 

Deus leve o imenso prazer de criar 
Essa perfeição 
E a galera dizerl 

Não me pegue não .. . 
Deixe eu cunir o llô .. . 

Quem é que sobe a ladeira do Curuzu? 
E a coisa mais linda de se ver? 
É o llê Ay>J 
O mais belo dos belos 
Sou eu, sou eu 
Bata no peito mais fone 
E diga: eu sou llê 

CANTO DA CIDADE 

A cor dessa cidade so u eu 
O canto dessa cidade é meu 
O gueto, a rua, a fé 
Eu vou andando a pé 
Pela cidade bonita 
O toque do afoxé 
E a força, de onde vem? 
Ninguém explica 
Ela é bonita 

UÔ Ô 

Verdadeiro amor 
Uô ô 
Você vai onde eu vo u 

Não diga que nao me quer 

Não diga que nao quer mais 

Eu sou o silêncio da noite 

o sol da manhã

Mil voltas o mundo tem 
Mas tem um ponto final 
Eu sou o primeiro que canta 
Eu sou o carnaval 

A cor dessa cidade sou eu 
O canto dessa cidade é meu 

58 BATUQUE

Tá no batuque que balança nego 
Tá no batuque que balança, ah 

Ah, ah 
Pode me telefonar 
Ah, ah 
Liga pra esse meu cantar 

C um retrato fiel 
É uma historinha de amor 
Meu reggae te balançou 
Fazendo seu corpo vir dançar 

Foi na metade do show 
Quando eu parei, meu amor 

Você pediu 

Você pediu 

O reggae que te conquistou 

Tá no batuque que balança nego 
Tá no batuque que balança, ah 

Ah, ah 
Pode me telefonar 
Ah, ah 
Liga pra esse meu cantar 

Dançando reggae te admirei 
Po r seu sorriso me apaixonei 

Neném, marque que eu te enco ntrarei 
Meu bem, diga se você nio vem 

• 
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59 ·- vocE NÂO ENTENDE NADA

COTIDIANO 

Quando eu chego em casa nada me consola

você está sempre aflita

Lágrimas nos olhos de cortar cebola

você está tão bonita

você traz a coca-cola eu tomo

você bota a mesa

Eu como, eu como, eu como, eu como

você 

você nao está entendendo nada do que eu digo

Eu quero ir embora, 

Eu quero é dar o fora

E quero que voce venha comigo

Eu me sento, eu fumo, eu como

Eu não aguento 
você está tão curtida 
Eu quero tocar fogo neste apartamento 

Você nao acredita 
Traz o meu café com suita, eu tomo 
Bota a sobremesa, eu como 
Eu como, eu como, eu como, eu como, 

Você 
Tem que saber o que eu quero é correr muito 

Correr comigo perigo 

Eu quero ir embora 

Eu quero dar o fora 
E quero que você venha comigo 
Todo dia, todo dia 
Traga a coca-cola que eu tomo 

Eu tomo 

Bota a sobremesa, eu como 

6Ó-UM HOMEM TAMBÉM CHORA (Guerreiro Menino) 
(Gon109a Jr.) 

UM HOMEM TAMBÉM.CHORA 
MENINA MORENA 
TAMBÊM DESEJA COLO 
PALAVRAS AMENAS 
PRECISA DE CARIN.l:JO 
PRECISA DE TERNURA 
PRECISA DE UM ABRAÇO DA PRÓPRIA CANDURA 

G�ERREIROS SÃO PESSOAS 
SAO FORTES 
SÃO FRÁGEIS 
GUERREIROS SNJ MENINOS 
NO FUNDO DO PEITO 
PRECISAM DE UM DESCANSO 
PRECISAM DE UM REMANSO 
PRECISAM DE UM SONO QUE OS TORNE REFEITOS 

Ê TRISTE VER MEU HOMEM 
GUERREIRO 
MENINO 
COM A BARRA DE SEU TEMPO POR SOBRE SEUS OMBROS EU VEJO QUE ELE SANGRA 
EU VEJO QUE ELE BERRA 
A DOR QUE TEM NO PEITO 
POIS AMA E AMA 
UM HOMEM SE HUMILHA 
SE CASTRAM SEUS SONHOS 
SEU SONHO Ê SUA VIDA 

E VIDA Ê TRABALHO 
E SEM O SEU TRABALHO 
UM HOMEM NÃO TEM HONRA 
E SEM A SUA HONRA 
SE MORRE 
SE MATA .• 

61-AQUARELA DO BRASIL

Brasil
Meu Brasil brasileiro
Meu mulato isoneiro
Vou cantar-te nos meus versos

O Brasil

Samba que àá

Bamboleio que faz gingar

O Brasil do meu amor

Terra de Nosso Senhor

Brasil, pra mim (BIS) REF'RÃO 

ô, abre a cortina do passado 

Tira a mae preta do serrado 

Bota o rei Congo no congado 

Brasil, pra mim (BIS) 

Deixa cantar de novo o trovador 
Para que ele olhe a luz da lua 

Toda canção do meu amor 
Quero ver essa don.1 caminhando 
Pelos salões arrastando 
O seu vestido rendado 

Brasil, pra mim (BIS) 

Brasil 
Terra boa e gostosa 

Da morena sestrosa 

De olhar indiscreto 
O Brasil 

Samba que dá 

Bamboleio que faz gingar 

O Brasil do meu amor 

Terra de Nosso Senhor 

Brasil, pra mim (BIS) 

ô, esse coqueiro que dá côco 

Onde amarro a minha rede 

Nas noites claras de luar 

Brasil, Brasil 
Pra mim, Pra mim 

ô, ouve essas fontes murmurantes 
Onde eu mato a minha sede 
E onde a lua vem brincar 

ô, esse Brasil lindo e trigueiro 
to meu Brasil brasileiro 

Terra de samba e pandeiro 

Brasil, pra mim (BIS) 

17 



62-GOSTAVA TANTO DE VOCE

De: Tim M.:iia 

Gravaçj"o: TIM MAIA 

Tom. A

A7+ Bm7 
Nfo sei porque você� foi, 

C:;m] 
OuantJ sJudade eu senti 

Bm7 
E de tris-tezas vou viver, 

A7+ 

E :iquele adeus não pude dar 

Bm7 
Você marcou em minha vida, 

C:tm7 
Viveu, morreu na minha história 

Bm7 
Chego a ter medo do futuro 

A7+ 
E d;i solidão, que em minha 

Bm7 
porta bate 

A7+ Bm7 
E eu gostava téln:o 

C:tm7 Bm7 
de você, 

A7+ 
Gos-tava tanto de voce 

A7+ Bm7 
Eu corro, fujo desta sombra, 

C:tm7 

Em sonho vejo este pas$JdO, 

Bm7 
E na parede do meu quarto 

A7+ 

Ainda está o seu retrato 

Bm7 
Não quero ver, pra não lembrar. 

C,'tm7 
Pensei até em me mudar, 

Bm7 
Lu.gar qualquer que não exista 

A7+ Om7 
O pen$Jmento em você 

A7+ Bm7 
E eu gostavél télnto 

A7+ Bm7 

de vocêl 

A7+ 

Gostava tanto de voce! 

63 - O QUE SERÁ (Am) 
De: Chico Buarque 
Gravação: Ch1co Buarque 

Milton Nascimento 

Ritmo: 0123, 123 O 123 123 
'--" '-../ '-../ . '-...../ 

Am 
Em7O que será que será que andam suspirando

A7 
Pelas alcovas 

Dm 
Que Jntblll sussurrando cm versos e trovas

Fm E7 Que andai:i1 combinando no breu das tocas
Am 

Que anda nas cabeças anda nas bocas 
Em7 

Que andam acendendo velas nos becos 
A7 Dm 

Estão falando ai to pelos botecos
Fm 

E gritam nos mercados 
E7 Am 

Que COlll certeza está na natureza 

Será que será 
Fm 

O que não tem certeza nem nunca terá 
C/E E7 

O que não tem conserto nem nunca terá 
Am E7 

O que nfo tem tamanho 
Am 

O que scd que será 
Em7 

Que vive nas idéias e.lesses amantes 
A7 Dm 

Que cantalll os poetas mais delirantes 
Fm E7 

Que juram os profetas embriagados 
Am 

Está na romaria dos mutilados 
Em7 

Está na fantasia dos infelizes 
A7 Dm 

Está no e.lia a dia das meretrizes 
Fm 

No plano e.los bandidos 
E7 Am 

Dos desvalidos em todos os sentidos 

Sl.!rá que será 
Fm 

O que nfo tem decência nem nunca terá 
C/E E7 

O q11.: n5o tem censura nem nunca ter:i 
Am A7 

O que nJo faz sentido 
Dm 

O que ser:í que ser:í 
Am7 

Que todos os avisos não vfo evitar 
D7 Gm 

Porque todos os risos vão desafiar 
Bbm A7 

Porque todos os sinos irão repicar 
Dm 

Porque todos os hinos irão consagrar 
Am7 

E todos os meninos vão desembestar 
D7 Gm 

E todos os destinos irão se encontrar 
Bbm 

E mesmo o padre eterno que nunca foi lá 
A7 Dm 

Olhando aquele inferno vai abençoar 
Bbm 

O que não tem governo nem nunca tera 
F/A A_7 

O que não tem vergonha nem nunca tera 
Dm 

O que não tem juízo 

•. 
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64 MARINHEIRO SO 

67 _êlNUNCIAÇAO ,._ 1 : 
Da bruma leve das paixões que vem de dentro /
Tu vens chegando pra brincar no meu qu{ntal ./ 

. I." . 

No teu cavalo, peito nu, cabelo ao vento/ E o 
1 �-

·- - d · Marinheiro s�/ Eu Eu nao sou aqui··· i"· 1 
sol quarando nossas roupas no varal. 

� r:: - ' ' '.-.. 

não tenho a�or ... / Eu sou da Bahia ....

De São Salvador .. . 

Tu vens, Tu vens/ Eu jã escuto os teus sinai� 
(BIS) 

j. ·, 

Lã vem, lã vem ... / Como ele vem faceiro

Todo de bi�n�o marinheiro: .. /Com seu bo 
nezi nho azul ... 

A voz do anjo sussurrou no meu ouvido/ Eu nao 
duvido jâ escuto os teus sinais/ Que tu virias 
numa manhã de domingo/ eu te anuncio nos si
nos das catedrais. 

O marinheiro, marinheiro ... / Marinheiro 
sõ ... / quem te ensinou a nadar ... / Foi, 
o tombo do navio ... / Ou foi o balanço ,
do mar ...

Tu vens ... 

65- LUAR DO SERTÃO

E C#m A 

/: Não há, ó gente, oh não 

F#m B7 E B7 

luar corno este do sertão. :/ 

E C#m 

1. Oh! que saudade do luar da minha
A F /lm B7 

terra/ Lá na serra prateando folhas 
E B7 E 

secas pelo chão. / Este luar cá da 
Cllm A 

cidade, tão escuro, / não tem 
F #m B7 E B7 

aquela saudade do lar lá do sertão. 

2. Se a lua nasce por detrás da 
verde mata/ mais parece um sol
de prata prateando a solidão. /
A gente pega na viola que
ponteia/ e a canção é a lua
cheia a nos nascer no coração.

66 TROPICANA 

De: Vicente Barreto/ Alceu Valença 

Gra
.
vação: ALCEU VALENÇA 

Disco: Ariola 

Tom: Bm 

·introdução: Bm F.'=m C#m7/5· F#7
Bm F#m 

Da manga rosa quero o gosto e o sumo 

c::m7/5. F::;7 Bm 
Melão maduro sapoti joá 

F#m 
Jabot icaba teu olhar noturno 

C#m7/5· F# 7 Bm 

Beijo travesso de umbu-ca ... já 
A G D 

Pele macia, ai carne de cai11 
A G D 

Saliva doce, doce mel, mel de uruçu 

2. Coisa mais bela neste mundo 
não existe/ do que oiuvir um galo 
triste no sertão, se faz luar. / Parece 1
até que a alma da lua que desponta/ 
escondeu-se na garganta desse
galo a soluçar!

4. A gente fria desta terra sem 
poesia/ não faz caso desta lua 
nem se importa com o luar.
Enquanto a onça lá na verde
capoeira/ leva uma hora inteira
vendo a lua, a meditar!

5. Ai, quem me dera que eu morresse
lá na serra/ abraçado à minha
terra e dormindo de uma vez.
Ser enterrado numa cova
pequenina/ onde à tarde a
suçurina chora a sua viuvez!

C;;m F#7 Brn 
Linda rriorena . .fruta dP vez temporana 

C;;m7/5-
Caldo de cana-caiana 

F#7 Bm 
Vem me desfrutar 

C#m F#7 Bm 
Linda morena, fruta de vez temporana 

C#m7/5-
Caldo de ca'na-caiana 

F#7 Bm 
Vou te desfrutar 

Bm 
Morena tropicana 

F#m 
Eu quero o teu sabor 
Em F#7 Bm

Ai, ai, ai, ai, 

68 ÚLTIMO PAU-DE-AR'ARA 

Gravaç,fo: FAGNER 

Disco: 

Tom: Em 

Introdução: (E7 Am 87 Em) 

Em 87 

A vida aqui só é ruim 

Em 

Quando não chove no chão 

87 

Mas se chover d.1 de tudo 

E7 

Fartura tem de porção-

Am 

Tomara que chova logo 

D7 G 

Tomara meu Deus tomara 

E7 Am 

Só d eixo o meu Cariri 

B7 Em 
No último pJu-<lc-arJrJ 

B7 

EnquJnto a minha vJquinha 

Em 

Tiver o couro e o osso 

B7 

E puder com o chocalho 

E7 

Pendurado no pescoço 

Am 

Vou f icardo por aqui 

D7 G

Que Deus do céu me ajude 

E7 Am 
Quem saída terra natal 

B7 Em 

Em outro canto não pára 

E7 Am 
Só deixo o meu Cariri 

87 Em 

No último pau-de-arara 



<,g·ÜLTIMO PAU-DE-AR"ARA B7 Em 
Gravaç5o: FAGNER 

Disco: 
Tom: Em 
lntroduçfo: (E7 Am 87 Em) 

Em B7 
A vida aqui só é ruim 

Em 
Quando não chove no chão 

B7 
Mas se chover dá d e tudo 

E7 
Fartura tem d e porção-

Am 
Tomara que chova logo 

07 G 

Tomara meu Deus tomara 
E7 Am 

Só deixo o meu Cariri 

� .. :� 

No último pJu-<lc-JrJra 
87 

EnquJnto a minha vJquinha 
Em 

Tiver o couro e o osso 
B7 

E puder com o choc.1lho 
E7 

Pendurado no pescoço 
Am 

Vou fic.1ndo por aqui 
D7 G 

Oue Deus do céu me ajude 
E7 Am 

Quem sai da terra natal 
.. 87 Em 

Em outro cantô não pára 
- E7 J\m 

Só deixo o meu CJriri 
El7 Em 

No último pau-dc-JrMa 

qC)- ANUNCIAÇÃO 

_co� bruma ·1elfe das paixões qué\1em de de�fro ·; 
Tu vens chfgando pra brincar no meu qu<.f'ntal./ 

ç:: _ f.,._r 11"\ ;: No teu cavàlo, peito nu, cabelo ao vento/ E o 
.. -sol quafãndo nossas roupas"no · ilara 1. 

G
Tu vens, 
(BIS) 

E- f- C.. 
Tu vens/ Eu jã escuto os teus sinais 

,.. ...... 
'-'"'- ,,., 
·--1 • r: .. -

•.• 
1 ·A"· voz do anjo sussurrou· no meu ouvi do/ Eu nao

duvido jã escuio os teui s�nais/ Que tu viiias
numa manh� de domingo/ eu te anun�io nos si
nos das catedrais.

Tu vens ...

'f '.)__-SALVE A NATUREZA
(Bebeto di sao Joao - Gigio e Marqu,nhos POD) 

A lenha do seu fogão (vem da natureza) 
o trigo que faz teu pão (vem da natureza)
A luz do teu lampião (vem da natureza)
A água que molha o chão (vem da natureza)

Salve a natureza amor 
Um pedaço do céu ficou aqui 
Beija-flor fez morada no Jardim 
Temos água da fonte pra beber 
De manhã tem café com aipim 
No roçado tem milho pra colher 
Na moenda tem cana pra tirar 
A doçura que faz a rapadura 
E a pinga que abre o paladar 
Salve a natureza ... 
E quem sabe o que é bom não sal daqui >:i ._
Meu amor chega mais vou te contar 
Do meu sonho maior eu desisti 
Na cidade não dá pra se morar 
A fumaça escurece o céu de anil 
Tem favela pra tudo que é lugar 
Desemprego causando a violência 
E o verde perdendo a seu lugar 

Salve a natureza ... 
Não desmaie o nosso chão 
Porque ele é nossa riqueza11! corr-'r· - . 

'f 3- f,-\ADAGÃSCAR OI" r>IJM 
(Rcy Zulu) LAZINHO 

CRIARAM-\[ VÁRIOS REINADO\ 
O PONTO DE IM CRINAS FICOU CONl�GR� JO 
RAMBOSALAMA O VETOR SAUDÁV[l 
!VAIO CIDAD[ SAGRADA
A RAINHA RANAVALOWA DESTACA-SE
DA VIOA l DA MOCIDADE
MAGEITOSA NEGRA SOBERANA DA SOCIEDADE
ALIINADO PELOS SEUS PODlRIS REI RADAMA
FOI CONltDIRADO UM VERDADEIRO MEIJI
OU! llVAVA SEU REINO A BAILAR
SANTOS, INDON!SIOS, ÁRABIS
INHGRAM-IE A CULTURA MALGAXI
RAÇA VARONIL ALASTRANDO-SE PE[O BRASIL
SANKARA VATOLAY FAZ DESLUMBRAR TODA NAÇÃO
MERINAS POVOS TRADIÇÃO
E OS MAZIMBAS FORAM VENCIDOS PELA INVENÇÃO
IH!, IH!, IH! SAKALAVAS ONÃ t 
IHA, IHA, IHA, SAKALAVAS ONÃ A
MADAGÃICAR ILHA, ILHA DO AMOR
l VIVA PELOURINHO PAlRIMÔNtO
DA HUMANIDADE t P!LOURINHO, PELOURINHO
PALCO OA V IDA E DAS NEGRAS VEROAOES
PROHl10S MANIFESTAÇÕES FAZ OLOOUM CONTRA 
1>.PH,�1Hll0 JUNlkMINtE COIII MADAGÁSCAR 
IVOCANOO IGU�LOAOl llBIROAOE A REINAR 
HI, HÊ, Ht 11.KUAVAS ONÃ ! 
HA, HA, HA SAKALAVAS ONÃ Á 
"AO�GAICU lllll, llHA 00 lMOR 
,1:: 1 •• .• ·.R Cl ... 

ti. -OAMANHÃ

A E? 
A cigana leu o meu destino euF#m 8m 
sonhei, / bola de cristal, jogo

E?
de búzios, cartomante, / eu sempre

A A? D 
perguntei: / o que será o amanhã? 

87 E 
Como v,ai ser o meu destino?/ 

· A A7 D 
Já desfolhei o mal-me-quer, /

87 E 
primeiro amor de um menino. / 
A F# 8m 
E vai chegando o amanhecer 

E A , 
leio a mensagem zodiacal / e 

F# 8m 
o realejo diz que eu serei
E A E

feliz, sempre feliz. /
A

/: Como será o amanhã?
F# Bm 

Responda quem puder. / 
O que irá me acontecer? / 

E 

O meu destino será 
A 

como Deus quiser. :/ 

'f�-0 TEU CHAMEGO 
(Beto Corrêa - Pagon - Lúcio Curve/o)

Na vida se promete mais 
O que a gente menos sente 
Pnlavra que não volta atrás 
Eu -minto pra te ver contente 
A gente sabe que é capaz 
De amar, se dar sem vaidade 
Na hora de fazer amor 
Nós somos só verdade 

O teu chamego é meu xodó 
O teu xodó me faz um bem 
Quando estou perto de você 
Não vejo mais ninguém 

Aí é que tudo acontece 
Quando chega a hora todo pranto 

rola 
Eu ter que ir embora 
Sem levar você comigo 
Nem o copo me consola 
Nem o ombro do amigo 
Quando a saudade é no peito 
Deixa o coração partido 



os MODOS DE PRODUCÃO 

BÍBLICA-

NA HISTÓRIA 

Ano: ' Acontecimentos: Modo de produç�o: 

10.000 

B.000

3.000

i.750

1.400

Sociedade pr1mit1va. igualitária. 

Tr i ba 1 ismo. 

Aparece o excedente. 

Revoluc5o agricula: Matriarcado. 

Potências: Egito. Mesopot�m1a. 

Hic50fü na Palc�tin� e Egito. 

Virias grupos marg1nal1zados 

pelas Cidades-Estado reagem: 

COMUNISMO PRIMITIVO. 

MODO PRODUCÃO TRIBAL. 

MODO PRODUCÃO ASIÁTICO. 

Tributo + Trabalho for�ado. 

C1daoes-Estado X Campo. 

Rc�ycm ao Modo Produ�5o E 

querem voltar Para a sociedade 

19ualitár1a. 

i - Patriarcas <Abr5ao sai da Mcsopot.).

2 Pastores semr-nomades na Palestina.

j_.2::-·-; 

1.200 

i.030

3 - Moisés no Egito.

4 Grupos no Sinai E em CadEs.

5 - Grupos de Hap1ru. 

6 - Outros grupos. 

DOMINAÇÃO EGÍPCIA 

ÊXODO DO EGITO. 

Pa1est ina 11vre do e::ter1or. 

Palestina: Reis:Sê11.1l, Davi, 

Salomâo. 

970 PROFETISMO: reacao a exploraçio 

da monarq1J Ia .

931 Dlvlsfio do Reino de IsracJ: 

Mudanca de Modo oe Producio. 

MODO PRODUCÃO TRIBAL. IGAULI

TÁRIO. 

MCJnt\rqu1a: impostos internos. 

MODO PRODUCÃO TRIBUT�RIO. 

�xploraçio tributiria interna. 

Reino do Nor-te = Re:1no de Israel con, cap1ta1 Samar-1a. 

Reino do Sul = Re:tno de Judá 
u n 

Jer-usalcim. 

7 2 2 As s í r I a d e s t t" o I o R E' 1 n o d o No r-t e : e;-: i 1 1 o p ar c1. N í n I v e . 

DOMINAÇÃO ASSÍRIA NA SAMARIA (9738-630 A. C.). 

621 Refor-ma do Rei Josras. 

�·; 8 7 B a b i 1 ô n I a d e s t r o I o R E i n o d E J u d á : E:-: í 1 i o p ar a 8 a b i 1 ô n I a • 

9OMINAÇÃO BABILÔNICA (605-538). 

538 O rei persa Ciro derrota o reino de Babilünia e permite a volti 

d o e:-: í 1 i o e a r e e o n s t r u ç: ão. d o t Em p 1 o d E J e r- 1.i s a 1 É: m • 

DOMINACÃO PERSA <�38-332). 

332 DOMINAÇÃO GREGA: Alexandre Magno. MODO PRODUC�O ESCRAVGISTA + 

(332-167) Imposto + lrabalho for-cacto. 

166 Revolta dos Macabeus. 

63 DOMINACÃO ROMANA: Pompeu. (63 a.C.-135 d.C.> 

0 Jesus. 

70 Primeira guerra contra Rama: dcstrui��o do templo de Jcrusillim. 

75 Comunidades cristâs primitivas. 

95 Apocalipse. 

135 Se:gunda guerra contra Roma: fim·da história de Israel. 
--------------------------------------------------------------------------

Luciano Marini. 

Pastoral Qperária-S.André-SP. 

--- -



JOeL: 03,01-02 "Mesmo sobPe os escravos e sobre as escra 
vas derramarei o m13u espiri to". (At 2, 17-21). 

SUGESTÕES: 

- Discutir com outros grupos da comunidade.

- Organizar Celebração.

;.i.,oa.r continuidade: no mês de maio ::ie na prepa.rção vi

da Romaria .. 

Participar da comemoração do dia 08 de nrnrço ju� 

to com o movimento popular. 

- Pedir assessoria sobre o tema na diocese(equipe

d� mulheree, eatadual e asseosoria)

- Estudar e discutir: Mulher na Biblia

08 de março 

A mulher hoje. 

Es�e matBri31 � uma produção da coor. estedu� 

al da Pastoral Operária da Estado da �lo de Janeiro em con 

junto com as dioceses integrantes • 

OBJ. Revel�r a importância da participação das mu1heres na 

luta da promoção do teabalho contra o capital,na constru·� 

ção da nova scc��dade. 

OB�; Ei3t'ECÍFICO: 
• Propacionar o estudo da B1blia.

• Insentivar o engajamento dos militantes da P.O •

nas lutas sociais.

• Resgatar e importância histórica do dia 08 de/

�arço.

� 

l 1 

1 

'iulher 

em 

libe,rtac� 
' 

SUEDIO COM.&:iORATlV 
DIA INTEBNACIO:iAL 

MUIBlR 
P�STORA'L OPERÁRIA

!'Í í1!üml' ·. �-· ���
=-

·· 
��.���A'T� :.,�-;:��irfi�tl.t� •=;� �

��ERt�/NA LUTÁ tíl - ·- - . -· 

1 
li?.i·. ;--�'.";ª· "W-�''>;i'i;:..,_-� "i il .:.� 



rnTRODUÇAD 

A luta dos trabalhadores para a comemoraçao do dia 

do tra�alho nasceu em 1886. A luta das trabalhadoras que e co 

memorada ao 8 de março nasceu em 1857. quantos anos antes as 

mulheres reagiram? Por que elas reagiram antes? 

Será que isto foi um mero acaso? 

Parece que este tipo de participação acon-

teceu tamb�m nas várias revoluçoes como na 

RÚssia, no Vietnam, em Cuba, em Nicarágua. 

A MULHER E A LIBERTA�ÂD 

Em todos os movimentos de liber

�açao parece que a iniciativa partiu quase 

sempre das mulheres. Os machistas podem at� reclamar nrns isso 

� documentado na história, história que 9inda não � ensinada e 

continua escondida. 

A mentalidade rruchista ajudou tamb�m a ler a biblia

de manefura errada. como em toda a h�stÓria , assim na histÓ �

ria biblita, nas horas do triunfo� 

parece o homem, mas nas horas do / 

fracasso quem aparece pana dar for

ça e vida � a mulher. 

Nas horas de grande crise 

que gera nova vida parece ser sem -

pre a mulher. quem começuu a �iber

tação da escravidão do Egito se não 

as parteiras? ( Ex. 1,15-21 )� Na/ 

. 
" 

grande crise depois da volta do Exilio de BabilÔnia 

indica novas alternativas de um projeto senao Rute cor 
mi? quem enfrenta o ex�rcito inimigo de 

Olofernes senão Judite, quando o gover

nador e o sumo sacerdote tinham entre -

gado tudo para Deus resolver? ( Jd. 07, 

22-23; 8, 4 .10-36 ; 9,2-14 ; 13,4-5.6-20 ; 

16,1-17 ). E na hora do assassin-to de 

Jesus, querr: estava presente? 

Mas o mais curioso e o fa

to que Jesus ressuscitado apareceu 

antes às mulheres que aos apósto

los. Por que? E quem junta e anima 

os apóstolos senão Maria? (At. 1,12-

14 ). 

E hoje e o mesmo? 

TEXTOS BÍBLICOS PARA REFLEXÃO: 

GÉNESIS 02,18-25 Criação da mulher: EVA. 11Não e bom e 
homem esteja s�,façamos-lhe uma auxiliar semelhante a E

3ll l4-16 Raquel e Lia exigem do pai o direito à herar 
JLJIZES: 
04,01-16 D�bora, profetiza e juiza, organjza o povo f 
libertação. 
05,01-31 Canto de D�bora. 
09,52-55 Uma mulher mata Abimelec. 
05,01 -13 Assembl�ia popular com pàrticipªão das mulhe 

8,01-06; 10,29-30. 
ESTER: 
04 ,15-17 Ester esta 
o povo judeu.
07,01-10 Ester salva

disposta a arriscar a vida pa@à s 
R 

o povo judeu.



PAPEL DA PASTORAL OPERARIA 

"O Esp/rito do Senhor está sobre mim, 
porque ele me ungiu 
para evangelizar os pobres; 
enviou-me para proclamar a remissão aos presos 
e aos cegos a recuperação da vista, 
para restituir a liberdade aos oprimidos, 
e para proclamar um àno de graça do Senhor." 

(Lc4,18-19) 

Esta é a grande exigência da Bova Nova (Evangelho) assumida por Jesus de Nazaré 
(o Cristo) ao dizer no final dessa leitura: "Hoje cumpre-se esta escritura'" Diante das
exigências que este Evangelho faz a tn<lns ns r.rist/ios rle buscar a libertação dn Ho_mc_,111
numa constante transformação das estruturas de injustiça e 11ecado, de morte e v,olen
cia, impostas pelo atual sistema sócio-econômico e polt'tico, caracterizados como capi
talista, a CPO entende que o trabalhador cristão terá o Mundo Novo, a Sociedade Nova, 
no momento em que, construindo o Reino de Deus, fôr sujeito de sua própria História . 

O papel da Pastoral Operária é o mesmo que 
vem sendo construído nestes 1 O anos de caminhada 
e história: ser um serviço junto aos trabalhadores, 
assim entendido: 

- ser, como pastoral, um espaço onde se refle
te o engajamento político, social e religioso à luz 
da mensagem do Evangelho. Espaço este onde cele
bram-se as lutas e vitórias e revisam-se as derrotas e 
as. vitórias. 

Este espaço é o lugar da comum-união de to
dos os companheiros. membros da PO, quando se 
encontram em seus grupos de base, nas reuniões de 
coordenação e nos eventos planejados nos estados, 
regionais ou a nível nacional. Também, como cris
tãos engajados, fermento na massa, esta comunhão 
se realiza nas organizações a nível sindical e popu
lar onde se dão o confronto e a união das idéias e 
das práticas através de fatos concretos que impul
sionam a organização, a conquista e construção da 
Nova Sociedade, dentro dos fundamentos da Jus
tiça. 

Surgindo da base, na comunidade, como pe
quenos grupos de trabalhadores se reunindo, re
fletindo e celebrando a realidade dos trabalhadores, 

..... 
' 

V 

a partir da fé e de suas organizações, a CPO se rmm
tém integrada à Pastoral de Conjunto das dioceses 
e de toda a Igreja do Brasil. 

- promover uma formação libertadora para a
transformação das estruturas injustas e opressoras. 

A formc1çi'ío na CPO parte das inúmeras expe
' iPnc:ic1s do educação pariu lélr; se baseia no consf an· 
te aprender e revisar as práticas de cada um, pois, o 
trabalhador é inteligente e esperto. Na escola da 
vida ele aprendeu e está aprendendo muitas coisas. 

Por isso, quem conduz a CPO e sua formação 
são os próprios trabalhadores. Nela não existem 
professor neQ1 aluno, mas todos são alunos e pro
fessores ao mesmo tempo. 

Esta formação é geradora: 
- da consciência de classe
- da capacidade de exercer o poder em todos

os n (veis 

- da capacidade de desenvolver uma socieda
de de pessoas e comunidades, crr'ticas, criativas e 
so I idárias. 

A formação se dá, dessa maneira, na prática 
do dia-a-dia e da Revisão de Vida Operária (RVO), 
que é o ato de revisar o planejamento e a ação do 
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grupo, revisar a vida no trabalho, no bairro, no par
tido na família e na comunidade. 

·' O método utilizado pela CPO é o herdado_ d_a
eº JOC- "VER-JULGAR-AGIR" que poss1b1-

A e .o 
. d . 'd lita a análise das diversas real1da -es v1v_1 as.

Hoje, dentro duma reflexao mais profun�� e
d. • . e tendo corno base as d ,versas experien-Inarn Ica, . . . • . 
cias do movimento popular, utiliza-se o _trinon:110
"prática-Teoria-Prática" (pTP). Este t1 inomI0. r� a
fc1rainenta que a CPO utiliza no es_tuc.Jo do d1a-éJ
c.Jia do trabalhador, no estudo da soc1_edade, n? ?la
nejamento da ação e na Rev�são_ da Vida Oper�na. 

No campo da formaçao libertadora serao de
senvolvidas metodologia e pedagogia que respeitem 
a realidade regional e os vários n(veis de enga1amen
to. 

- conscientizar os trabalhadores, através dum 
processo constante, para que entendam a sua reali
dade e se despertem para ô compromisso com a 
causa dos e,npobrecidos. Isto vai proporcionar, na 
caminhada e no engajamento, a tomada de cons
ciência classista, sindical, pol(tica e cristã. 

A PO alimenta a consciência comunitária e, 
principalmente, a consciência de classe no meio dos 
trabalhadores. Por isso, ela é um serviço de traba
llindores cristãos que se comprometem com sua 
clüssc, l.Juscarn a mobilização solidáriéJ c.Je lodos os
trnbalhadores através de suas organizações própriaslá no trabalho, no sindicato, no partido poli'tico,no bairro etc. 

A CPO luta, portanto, pelo justo reconhecimento da dignidade do Homem e da Mulher, trabalhadores, e da dignidade do próprio trabalho epela instalação de uma Nova Sociedade em que ostrabalhadores tenham decisão. 
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_ denunciar todo tipo de opressão e injustiça 
que são cometidas sobre a classe tra�all�adora e ou
tros grupos, discriminados e margmalrzados pelo 
atual sistema dominador, juntamente com as est�u
turas sócio-econômicas e políticas que os mantem 
subjugados. Assim, a CPO contribue para q�e ?s
pobres, historicamente mantidos em depen�enc,a, 
façam o discernimento dos fatos e �a realidade,ª
partir da ótica da libertação, construindo sua pro
pria história. 

- contribuir na organização da classe traba
lhadora através de grupos de base na comunidade,
no bairro, na fábrica, no sindicato e partido políti
co a fim de que os trabalhadores participem, in
fluam e tomem decisões dentro da sociedade. Estaorganização, a partir da tomada de consciência, irátransformar a atual sociedade.

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



'***************************** 

,t.ANEJ.AMENt"O 1994 
r***************************** 

trQUE DE olt-to 

"5 DATAS: 

1\1\JEIRO 09 REVIVER 17 hs. 
22 ALIMENTAÇÃO 15 hs. 

EVEREIRO 26 CURSO INSS 9 hs. 

!\RÇO 13 VIDEO 14 hs. 
DISCUSS,�O 
NEOLIBERALISMO 16hs. 

3íUL 24 SEMANA DA DOMESTICA 
ALMO!JO 

uo 15 CHÁ 15 hs. 

J�.JHO 12 ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA 

JLHO 10 RETIRO 

;osTo 14 E CURSO 
28 SINDICAl 

:TEMBRO CURSO CONGELAMENTO 

ITUBRO 12 EXCURSÃO 

1VEMBRO 13 SERESTA E PAGODE 

EMBRO 11 ASSEMBLÉIA 
Cüí�FRATERNIZAÇÃO 

l·

\ ANIVERSÁRIOS � 

*** 1 = = -�--11."0U'""' -:,,,., \-* 

DEZEMBRO 
======== 

05 MARIA DE CONCEIÇÃO F. SANTANA 

12 MARIA LUIZA CORREA DA SILVA 

21 HENRIQUETA DA NORA BERNARDEZ 

22 ROSILENA MARIA VIEIRA 

28 ELINA MENDES RIBAS DA CRUZ 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

JANEIRO 

01 CONCEIÇÃO APARECIDA DA SILVA 

10 MARIA DO CARMO MAGALHÃES 

12 JEANETE DE PAULA 

12 SEVERINA MARIN DE FRANÇA 

13 GISÉLIA DE SOUZA DIAS 

15 \i:)NI LEÔNCIO DE SOUZA 

16 ARLINDO SILVA PORTO 

18 VALÉRIA OTÁVIO DA SILVA 

20 SEBASTIANA SANTANA DA SILVA 

20 LÍGIA MARIA DOS SANTOS 

22 ELIANE SILVA E SOUZA 

29 RITA TAVARES MOTA 

31 MARCELINA MORAES DE CARVALHO 

MAi�
ANO NoVO

" uM 
rARA 

.PA> 

SIND\CA1 o 

EMPRE0A,DAS .,Do ft\E".5

L��

�.:r� \ �Y«�.\�
�&..

.,--....:....--l l .. 6)�. 
VENHA
fAf\TicipAR 

�www .. ,&c .. cm 

RuA BRASIL, 412 - CENTRO (PERTO DO fNPS)
PLANTÃO DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA

SERVIÇO JURÍDICO (ADVOGÁDO)
TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS DAS 10:00 ÀS 15:00 H 

FÕNE: 7682860 
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Paróquia do Cristo Ressuscitado 
Pastoral Social 

1 1º de Maio 
1 Dia do Trabalhador 

l 
Missa da Regional I 

1 
i 

Participe e traga a sua família. 

l 
1 Obs: ônibus à disposição, em frente a Paróquia do

li Cristo Ressuscitado, dia 1 º de maio, às 16h.. Preço: R$ 3,00 (ida e volta) 
1
1 Data: 01 de Maio de 2Õ03-
Horário: 17h 
Local: Igreja São José Operário - Mesquita 

(Ao da Telerj) 

Da luta dos traoalhadores e trabalhadoras nasce uma nov sociedade! 

" Apoio: S/NTRASEF - Sindicato dos rrahalhadores do Serviro Púhlico Federal/Ri 

i 
ASMISA - A.,·sociltç·iio dos Servidores do Ministério do Sllúcle 

"'---� ·•1_. ..... ..... i .. · - '-'· • .... ·,-c -� ''< ... -. '"-.... --�S"---.,,,,,,_,,,,H>""l'l'l,,.,�,,..--_....1'�--�l�-�-"'�--- -�-



PARÓQUIA CRISTO RESSUSCITAOO 

CRIAÇÃO E MAIX C�RCULOS BÍBLICOS 

Conforme orien ação da Diocese, temos &rande interesse em 
• 

criar maia círculos bíblicos (2 em cada Comuniààde, que ieverão 

estar funcionando.a é o mês de outubro): 

- dois na área da Comunidaie do Divino 

- dois " " N.S.do Rosário/S.Jos, 

- dois li " S.J.Batiata/N.S.do Carmo 

- dois 2 Matriz/Núcleo 

Etapas para. a criaoão: 

1) Os futuros a�iaadoree participarão ta reunião mensal de todos
' 

A 

animadores de c.bíoiicb, na la.terça-feira de caia mes. A pri-
meira reunião já está marcada p/ dia 4/05 àa 15 h •

2) Os atuais animadores, junto com outros me•wros ajudarão nesse

processo à.a criação: o local e a oasa (saie) onde funciona.rã

o círculo bíblico, recnact.ar (convidar) os novos memàroa para

esse novo e.bíblico, etc. De 8 a 12 pessoaa •••

3) Quando tiver tudo pronto: as etapas já tiverem sido realiza

das, marcaremos o lQ encontro do IlJilVO círcuio Íslico, poden

do contar.co• a presença do padre. Poderá ser nos primeiros

dias de outuàro (ou antes).
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1
° rncONTRO 

trabalhadores/as: onde estio os direito
s?

-Café com idéias

O 1 º de maio que os/as trabalhadores/as comemoram no mundo intei

ro, tem como símbolo, os quatro operários norte-americanos enforcados

na cidade de Chicago em 1887. Eram liderànças de uma grande greve e

reivindicavam, entre outros direitos, uma jornada de � horas diárias de

trabalho. As manifestações do l º de maio, na atual realidade brasileira,

exigem uma reação diante da ameaça neoliberal contra os direitos dos/as

trabalhadores/as. Exige toda nossa atenção e união para resistir aos peri

gos da reforma trabalhista que está sendo anunciada.

Todos os direitos que temos hoje foram conquistados com nossa pró

pria luta e custaram a vida de muitos/as .�rabalhadores/as , cofuo foi o caso

de Santo Dias da Silva, assassinado em 1979, na porta da fábrica Sylvania,

em$ão Paulo, quando lutava por direitos. Tudo que conseguimos com a

nossa organização, está garantido den�ro da Constituição Federal e da

CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e não podemos deixar que ti-

rem de nós. 

Só para lembrar, veja �ste bloco dos principais

direitos trabalhistas 

Carteira de trabalho assinada ( contrato de trabalho); Repouso

Semanal Remunerado; Férias; 13
º salário; Licença maternidade;

Licença Paternidade; Vale-transporte; Programa de Integração

Social (PIS); Seguro desemprego; Fundo de Garantia por tempo de

Servoço (FGTS); Adicional para o Trabalho Not.urno; Oireito à

Sindicalização; Direito de Greve; Aposentadoria· .....

Debate 

Promova um "Café com idéias" e jogue as seguintes questões

para esquentar o café: 

1 Direito não se reduz, se amplia. Portanto, em vez de ter alguns de

nossos direitos retirados, quais os novos direitos que devem ser

agregados à vida dos/as trabalhadores/as? 

1 Que tal fazermos um abaixo assinado para pressionar os deputados

e senadores que moram no nosso Estado, para não votarem contra

os direitos trabalhistas? Quais as outras formas de pressão que

podemos utilizar para impedir'a retirada de nossos direitos1

__ i __ 

2
° (NCONTRO 

Cidadania: direito de ter direitos 
Feijoada com tempero de resistência 

Cidadania é uma palavra usada todos os dias e adquiriu 
vários sentidos. Na prática porém, significa o direito de viver 

decentemente. É o direito de ter uma idéia e poder expressá-la. É 
poder votar em quem quiser, sem constra,igimento .. É poder 
devolver o produto estragado e receber o dinheiro de volta. É 
poder praticar uma religião sem ser perseguido/a. É poder ser 

negro/a,· ser mulher ... sem sofrer discriminações! 

Em pleno século XXI, a questão de gênero e etnias são fatores de 
discriminação na vida dos (as) trabalhadores/as. As mulheres ganham 
30% a menos do rendimento dos homens, realizando as mesmas funções 
de trabalho, e se tratando de mulheres negras, a situação é mais alar
mante: elas auferem rendimentos mais reduzidos, ocupam postos de tra
balhos mais precarizados e ganham substancialmente menos que os de
mais segmentos da população. 

Estudo feito pelo Dieese em convênio ·com a Fundação Seade mostra 
que, em média, uma mulher negra fica 14 meses atrás de uma oportuni
dade de trabalho, contrà 11 meses dos homens. Muitas acabam destina
das a tornar-se·in·ativas. Mesmo entre os trabalhadores com nível uni ver-
sitário, a taxa de desemprego é maior entre as mulheres negras. A cidade 
de Salvador serve de exemplo para iluminar este debate. Lá, o salário 
médio de uma.mul.her negra corresponde a 35% do valor médio recebido
por um homem branco. 

Algumas estudiosas entendem que a cidadania das mulheres é" uma 
cidadania fragilizada" ou parcial, pois além de não haver suporte para a 
realização dos di�eitos, as mulheres carecem de autonomia para exercer 
esta cidadania. Exemplos podem ser verificados em várias áreas, no mer:
cado de trabalho. Por exemplo: até bem .pouco tempo havia profissões 
·vetadas às mulheres. Na área da saúde, a mul�er ainda "depende" do
entendimento do profissional para realizar ou não, uma laqueadura.

"As regras que permitem o acesso à cidadania e ao seu exercício
pelas mulheres, e os critérios e recursos mínimos para esse acesso e esse
exercício são os elos teóricos que deveriam ser recuperados. Introduzir
gênero é poder falar de uma cidadania fragilizada, na medida em que se
reconhece que as dotações sociais não estão distribuídas ou que as exi
gências institucionais às mulheres sãQ muito mais altas para possibilitar-

. lhes a participação na to�ada de decisões.
__3· __ 



3
º 

fNCONTRO 

o direito ao luturo do trabalho com todas

os direitos 

Um novo Brasil exige uma nova cu/tara do trabalho, na q�al as 

trabalhadoras e os trabalhadores aprop'riem-se- novâmente do 

trabalho, como f ante de realização 

Temos estudado que o cenário do mundo do trabalho apresenta altos 
índices de desemprego, crescimento do trabalho precário e diminuição da 
renda dos/as trabalhadores/as. 

Isso exige a idealização e construça� de uma nova cultura do traba
lho, que garanta trabalho para todos/as e valorize a realização humana e 
as relações de igualdade e solidariedade. 

1

\Respondendo a estas exigências existem dois grandes sinais. 

PARÓQUIA CRISTO RESSUSCITADO 
Santa Eugênia 

t 0 demaio 
· 

· ·1 Viver sem Direitos ... 
Não é Direito. 

Prog�amação de preparação 
' riduo /Reflexão/ Debat 

1 

Tema Dia Hora 

1) Trabalhadores/as: onde estão os direitosr 27 / 04 20:00 

2) Cidadania: direito de ter direitos 28 / 04 20:00 
3) O direito ao futuro do trabalho com todos 29 / 04. 20:30 
os direitos

Local 

Chac. 
S.E. 
S.E. 

O primeiro é a organização de grupos de desempregados/as, que per
sonificam a revitalização da força dos/as trabalhadores/as que lutam por 
seus direitos, neste caso, o direito ao trabalho. 

O FUTURO DO TRABALHO A NOS PERTENCE 
PARTICIPE! 

·MISSAS:
As experiências alternativas das mais diversas formas de trabalho são 

o segundo grande sinal da nova sociedàde que desponta. Representam
uma nova economia - a chamada economia solidária. · ·Í Igreja do Bandeirantes: 30/04 às 19 hs

A grande novidade destes grupos de trabalho é o objetivo de garantir 
mais que a renda. É garantir cidadania e protagonismo dos/as trabalhado
res/as, que rompe com a lógica das relações de trabalho do sistema capi
talista. 

Debate 
Promova um "Chá com biscoitos" e recheie com as seguintes questões: 

1 Quê iniciativas podemos tomar para organizar trabalhadores/as de
sempregados/as1 

1 Você já ouviu: falar do Fórum de Lutas dos/as Trabalhadores/as 
desempregados/as1 Gostaria de participar1 

1 Existe alguma experiência alternativa de trabalho (economia soli
dária ou empreendimento) na sua região1 Qual! 

1 Como constrnir uma nova cultura do trabalho diante da crise da 
sociedade do emprego 1 

Rei lexfü1 híhlira 

Para rechear ainda mais, o 1 'Chá com biscoitos", anime os/as participantes ! 
' 1 

do Encontro para refletir sobre os seguintes trechos bíblicos: Mateus-�O, 
1-16 / Êxodo-3, 7-12 / Isaías-65.17-25 

. 

�·--

Igreja do Divino Espírito Santo: OI/ 05 às 8 hs
Igreja de Santa Eugênia: O 1/05 às 1 O hs

· Igreja da Chacrinha: 01/05 às 19 hs



PASTORAL DA ACOLHIDA ( Equipes de Acolhida) 

Pedimos. às nossas Comunià.ades que escolham de 4 a é pessoas 

para constituir Wlla equipe àe acolhida para cada Comuniiade, p/ 

a..tuar nas Missas Dominicais: (até o final
)

âe junho já ieve• es
tar atuando 

A MISSÃO DA EQUIPE DE ACOLHIDA t A SEGUINTE: 

1) Estar meia hora. antes ia Mias&, na porta, para acolhen·

os participantes;

, 2) Rece\er as pessoas mais idosas e convidá-las a sentar na 

frente. 

3) Receuer, com especial atenção, as pessoas não conhecidas,

vieitantea ou que vem a primeira vez;

- convém puxar assunto (informar al&UJ.ll detalhe, horário,

serviços que a Comunici.ade têm, apresentar a coore.enadora

da comunidade e outros mem•ros, dizer ia ale�ria em rece

àer as pessoas e da felicidade de tê-las conoaco.convém
-

perJUntar o nome.

4) Pode também entrecar o folheto àa Missa (mas é Bom lem -

brar que acolher a pessoa é muito aaia do que entrecar

o folheto). Ao entre.iar, convém explicar al&UJila coisa

do usa na Missa e avisar que pode levar após a Missa.

5) ca\e tameém à equipe apresentar os nomes dos aniversia -
riantes à coordenadora e solidariaar-se (junto com a Co
munidades) com os parentes de faleciios há 7 diaa, etc.

tendo o cuidado de fazer c/anteceiência (antes ao início
da celesração). Evite-se �mprovisos durante a liturcia.
se for indispensável al&UJil aviso, espere um cântico.
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Os grupos de Base da Paróquia N.S.Aparecida(Gláucia) 

Vinte pessoas, a maioria trabalhadores com suas esposas, 
fizeram em abril a sua prirreira reunião na conrunidade de 
Vila Mercedes. O ponto alto da troca de experiências e 
idéias foi a descoberta de que a desunião e falta de or
ganização da classe operária não é tanto por falta de in 
teresse nem comodisioo dos próprios operários , mas sim por 
que existe UMA MÃÇUINA BEM l\ONT.ADA para provocar e divi::
dir a classe operaria. O grupo desmascarou os tais 'bene 
fícios" das empresas como: hora extra, produção, opera
rio padrão ... 
Nas remiões de Gláu:::ia e :Mauâ, os sindicalizados anali
sam a estrutura sindical com mui tos questionanentos. 

Estes 4,5 grupos se reúnem tmn vez por nês na matriz pa
ra traçar as linhas de reflexão. Para quem quiser parti
cipar das remiões, eis o calendário: 

Gláucia: 29 sábado às 20 hs 
Mauâ: 2-? sábado às 18 hs 
Vila Mercedes: 1 9 sábado, às 19, 30 hs 
Gogo: 39 domingo, às 15,30 hs 
Jardim Ideal II: 29 domingo, às 14 hs 

Remião geral: 4 9 sâbado, às 20 hs. 
O Raimundo de Gláu:::ia participa do Movirrento da C.Onstru
ção civil do Rio de Janeiro. Já organizou várias reuni
ões de operários l

1
� Construção civil na paróquia. Ele 

convida os companhe.t -os a participar do movirrento na es
perança de trazer rrelhorias para a categoria através de 
um sindicato autêntico. 
Na paróquia de Lote XY, os grupos de base estão se reor
ganizando. A remião geral da paróquia é na terceira 5� 
feira no salão paroquial. 

Não podemos deixar de manifestar nossa solidariedade pa
ra com os Padres e os posseiros condenados em Belém, as
sim como nosso repúdio diante do julgarrento injusto da 
Justiça militar. 
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EDITORIAL 

Todos nós sabemos que fomos criados à imagem de 
Deus para viver feliz, num mundo justo e fraterno. ln 
fe 1 i zmente, todos nos sabemos que a rea 1 idade é bem di 
ferente. Em vez de felicidade, tem muito sofrimento-;
em vez de justiça, tem muita exploração e muita misé
ria, em vez de fraternidade, tem muito ódio e muita 
divisão! 

Será que vai ser sempre assim? Será que nao tem 
esperança de melhorar as coisas? E por que tanto so
frimento, tanta divisão e tanta miséria? 

Se queremos realmente ser Filhos de Deus, vamos 
ter que lutar para realizar o Projeto de Deus, vamos 
ter que estar presentes no mundo que é nosso e parti
cularmente no mundo da Igreja, nas comunidades de ba
se, no mundo do trabalho, nos sindicatos, e também no 
mundo da politica, porque é lá que o povo se reúne e 
se organiza, é lá que o povo reflete e analisa o que 
está certo e o que está errado, e que é a partir de 
lá que as mudanças se tornam possiveis! 

O momento atua 1 que estamos vivendo é de suma i·m
portânc ia para o nosso futuro, que dependerá da nossa 
participação. Se ela for verdadeira e efetiva, as co.!_ 
sas vão melhorar. Se por outro lado ficarmos de bra
ços cruzados e medrosos, a situação vai piorar e vamos 
ficar cada vez mais escravos daqueles que mandam. 

Nes�e boletim, vamos ver como nossa participação 
no sindica�0 pode ser decisiva para o futuro do mundo 
do trabalho e para nós, operários. 

2 

Companheiro, este boletim é seu. Participe com suas 
noticias, suas criticas, suas sugestões •.. que Vo
cê pod.e mandar para: 

COMISSÃO PASTORAL OPERARIA 
Rua Capitão Chaves, 60 
26.000 - Nova Iguaçu. 

..... ,' 

.. 
. . 

NOTICIAS LOCAIS 

N'.JVA CCMiss.!b Dl:� DE PAS'RIW., CPERARlA 

No dia 6 de junho, em Nosso Lar, a Pastoral Operária 
organizou um dia de estudo e de reflexão sobre o lugar 
e o papel da P.O. na situação atual do Brasil. 

Foi discutida também a oportunidade ou não de um res
ponsável de coordenação pastoral ficar no seu cargo, em 
caso de candidatura a um partido politico. A turma a
chou mais sadio que um candidato polftico deveria dei
xar a coordenação pastoral, sem portanto deixar a sua 
participação no setor pastoral. 

Como vârios responsâveis da P.O., por causa do seu com 
promisso para com Deus e a sociedade, são �andidatos 
políticos, era necessârio renovar a Co�issão Diocesana. 
O que foi feito. Foram eleitos çomo membros da nova 
COMISSÃO DIOCESANA DA PASTORAL OPERÁRIA: 

DE LOURDES (Sta. Rita) 
ASSIS (Lote XV) 
J0LIO CESAR (Sta.Maria) 
JOSt MIGUEL (Glâucia) 
Werneck (Califórnia) 

e, como suplentes: 
MARIA (Sta.Rita) 
ISAfAS (Lote XV) 
JOSg DO Õ (Sta.Maria) 
RAIMUNDO (Glâucia) 
MARINA (Cruzeiro do Sul), 

e tem ainda dois lugares abertos para um representante 
da JOC e da ACO, jâ que todos nôs estamos preocupados 
com o mundo operârio, a partir do Evangelho. 

Queremos dar os nossos parabéns a antiga Comissão e d� 
sejar para todos eles muita coragem e também êxito na 
sua caminhada política. Ficaremos unidos na luta para 
um Brasil mais humano e mais fraterno. 
A nova Comissão se propõe como 19 objetivo: animar os 
grupos de P.O. existentes e incentivar a criação de n� 
vos grupos na Diocese. Ela se reúne cada OLTIMA SEXTA
-FEIRA do mês, no CEPAC. A Coordenação ampliada (cada 
responsâvel de grupo) se reúne também no CEPAC, cada 
TERCEIRO DOMINGO, de 8:00 âs 12:00 horas. 
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A classe operária é uma classe sofrida. Não é segredo 
para ninglÉm! E sabemos tarrbém que cada vez que os ope 
rários querem se unir e se organizar para ter uma vi=
da digna de gente, logo o governo e os patrões recor
rem ãs forças das leis e da polícia para reprimir as 
lutas e desanina.r aqueles que acreditam na possibili
dade de mudança. Jj que a união e a organização dos o
perários colocam em perigo o poder de dominação e de 
e:xploração dos grandes e eles não gostam disso. 
Não é de hoje que os operários vêem a necessidade de 
discutir os seus problemas e de unir as suas forças e 
suas lutas. 
Em 1906 aconteceu o 19 Congresso 
dos Trabalhadores aqui no Brasil. 
Vários Congressos Nacionais foram 
realizados nos anos ulteriores e 
senpre com muitas dificuldades. 
O regiim de ditadura militar de 
1964 dificultou ainda mais toda 
tentativa de organização do mundo 
operário. Apesar das dificuldades, 
a idéia de realizar a 1 � Conclat 
(CONferência da CLAsse Trabalha 
dora) surgiu em 19'77. Esta idéiã 
cresceú e finalimnte se concreti 
zou no ano passadn: 
5. 300 trabalhadores , entre di ri
gentes sindicais e militantes de
base, de 1.114 sindicatos da ci
dade e do campo, se reuniram na 
Praia Grande, em São Paulo, para 
discutir seus problemas: 

4 

DIREITO 00 TRA IDIO 
SINDICALISM:> 
PREVI!lBNCIA SOCIAL 
RER)RMA AGRÃRIA 
POLfTICA SALARIAL ••• 

Será que você tanbém 
se preocupa com estes 
problena.s? Por que? 
Você acha que estes 
problena.s vão ser re 
solvidos embenefÍcio 
dos operários sem a 
participação de vocês? 

., ,. 

Logo desde o inÍcio do Ccngresso, se percebeu que 
a discussão dos problena.s não ia ser fácil, por causa 
das duas correntes e tenrencias que existem dentro do 
movinento sindical. 

Talvez seria bom lenbrar o que é a realidade e como 
se apresenta o sindicalis100 atual no Brasil. lhna prinEi 
ra coisa lllJ)Ortante que tems que saber, é que nos sin 
<li.catos, todo nrundo não pensa igual. Sabe100s qre cada 
lDil enxerga a realidade com seus yróprios olhos. Por e
:xenplo, o patrão acha que o salari.o IIIÍni.IOO basta para 
o operário vi ver. O operário sabe JJIJÍ to beni que não dá!
O Figueiredo vê a democracia de tDll jeito, o � ·•la já tem
una posição diferente. �ntro dos sindicatos ��m a
contece a imsma coisa.

lhs pensam que só os grandes, os 
poderosos. o governo e os patrões 
podem resolver os proolemas dos 
pequenos e dos operários, e que é 
bom se colocar do lado dos ricos 
e déqueles que detêm o poder para 
receber favores. Os sindicalistas 
que pensam assim se chamam pele
gos • como tanbém seus líderes. Os 
sindicatos pelegos, ligados ao Mi 
nistério do Trabalho, não querem 
a participação da base. Alias , e
les são orientados por partidos 

• d• de esquerda que querem controlar 
1n tCQI os dirigentes e, de fato, não apói 

am a luta dos trabalhadores . 
-

Esta linha se chama a ''lfi!DAIE SINDICAL", que faz 
tudo para que a CDNCLAT se realize este ano, ja que to 
do nrundo estava pensando na vi. tõria do Brasil, na Copa 
do Mundo, e agora está chorando por causa da derrota! 
Assim, não teria a participação da base. Eles querem 
uma Canclat feita só por dirigentes sindicais, e já que 
até hoje, infelizimnte, a maioria dos sindicatos é pe
lega e ligada ao Ministério do Trabalho, as decisões 
passariam do jeito COIOO eles querem, q.d. não em bene
fÍcio dos trabalhadores da base� 
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Mas existe tanbêm outra corrente, qtE s e  chama 
''.ANN-f>ffi'' - Articulação Nacim.al de Mnrimmtos �ula 
res e Sindical, qlE refneos sindicaiistas autenticos 
e os da oposição sindical. 

Qual é o pensarento deles e o qtE é qtE eles qtE
rem? 
- reconhecer o valor dos

trabalhadores da base,
e confiar na sua força
organizada.

- lutar Eºr lDll sindicalis
DD autonom e livre, in
dependente dos partidos
poli ticos • dos grt4>os
ideológicos, e das con
fissões religiosas.

- lutar por_ lDll sindical½_
DD deioocratico, onde a 
vontade da naioria é 
qtE manda. 

- fonmção da OJf (Cen
tral Onica dos Trabalha
dores) a partir da base
e não de cima para bai
xo. Este objetivo é mui
to inportante: a parti
cipação ou não da base
vai ser decisiva na Con 
clat!

-

- urir as forças e as lu
� dos trabalhadores do
canpo "' da cidade.

6 

A seu ver. o seu sindicato faz parte 
de 9ual das � correntes? f.oioo? _ Sera qtE voce concorda com a atuaçao
do seu sindicato? 
O qtE você faz para nelhorar a parti 
cipação da base e quais as dificuldã 
des qtE você encmtra? 
Será qtE você concorda com una Con
clat sem a participação da base? PorqtE? 

. , .. 

- O qtE é a CDNCLAT?
- Como se apresenta o SINDICALISM)

hoje, no Brasil?
- Se accntecer a CXNCLAT este ano,

qual vai ser a PAIUICIPAÇÃO DA
BASE? e quais as conseqllincias
para os trabalhadores?

Vamos tentar responder a estas perguntas e abrir 
assim um terreno de reflexão sobre assrntos decisivos 
para o lllildo operário. 

N V M 6 R o 4 VtJLS o ,.__, ..-.C .......... t4oft----�-· ::>�' 0___;;:;-0_

ft 5 S / }{ A-7 UI?. /J lt NUf-L -.Cr:L...:J.__.R_.:;_o_-o.J_j,, º�º:::.._
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PASTORAL SOCIAL - PASTORAL OPERÁRIA 

NOME ENDEREÇO TELEFONE PROFISÃO 

Flavio Antônio B.de R.Pascoal 2768-2915 Fotógrafo 
Souza Paladino,202 

Almir Moura R.Brás Augusto,92 Eletricista 

Tompson Machado R. Ailton Diniz Professor 
Machado, 365 Primário 

Eduardo Luiz de Av. Gov. Roberto 9299-8437 Vigilante 
Oliveira Silveira, 875 / 204 Motorista 

Edney de Oliveira Av. Gov. Roberto 2698-1567 Vigilante 

Silveira, 875 / 104 2668-4831 Motorista 
Bombeiro 

Hidraulico 

·'

/ 
• 

, 

; 



PAB'TORAii OPERÁRIA. (NOVA IGUAÇÚ) 

voct SABIA PORQUE ESTAMOS FESTEJANDO o DIA lQ DE MAIO? 
�-

., 

. . • 

Você não pode deixar se enganar com falsas promessas. lº' de 

� 
#V / #V 

mai.o:o.. nao e festa , dia de jogo de futebol com portoes abertos ou dia 

- ,

de churrasco pago, pelo patrao. lº de maio e dia do trabalhador, em que 

devemos dentro de nossos setores de trabalho refletir o que ainda fal-
/ N 

. 

ta para completar a historia do trabalhador e nao festejarmos a desgra 

ça do baixo salário, custo de vida elevado, falta de condição para ed�

car nossos filhos, falt2. de segurança nas ruas, falta de transporte e 

vida cada vez mais ruim para todos os nossos companheiros. 

ISSO ACONTECEU ' voct SABIA? 
, 

Em 1886,na cidade de Chica·go na America do-Norte, centenas de 

companheiros foram massacr�dos porque lutavam pela jornada de 8 horas 

de trabalho. Na ocasião os operários tra_baThavam nórmalmente mais de 

12 horas por dia. O que aconteceu? O governo colocou toda a força mi-
. , . litar na rua e espancou e -prendeu c�ntenas de operarias. Foram assass!__' 

-nados pela policia homens, mulheres e crianças, todos trabalhadores. 

As lideranças operárias foram condenadas à prisão perpétua e seis deles 

foram enforcados. 

i crime ser operário? 

Porque hoje ainda conti�uamos a fazer horas extras? 



/ ,,

PASTORAL OPERARIA DE NOVA IGUAÇU 

1979: UM lº DE MAIO DE LUTAS . 

-) 

Êste ano
9 

em diversas capitais, se realizarão concentrações 

de trabalhadores por ocasião do lº de maio com a preocupação de unir 

diversos movimentos de trabalhadores como sindicatos, associações de 

bairro, pastorais operárias. Uma i1portante concentração se realizar 

em São Bernardo do Campo, capital da greve dos metalÚrgicos do ABC pau 

/ - / 

lista. Devera haver uma concentraçao tambern no Rio do Janeiro. E aqui 

em Nova Iguaç� vamos levar o máximo de companheiros trabalhadores da 

sofrida Baixada Fluminense para que unidos possamos avnlinr nossa for 

ça. Algumas das reivindicações que essas concentrações irão propagan-

-

denr serno: 

,, ,,

- PELO SALARIO MIND,10 UNIFICADO DE Cr$6.114,00 PARA TODO O

PAIS.

- PELO DI REITO DE GREVE.

PELA GARANTIA NO EMPRÊGO.

PELO CONGELAr:IENTO DOS PRÊÇOS DOS GÊNEROS DE PRIMEIRA NE

CESSIDADE� 

- PELA LIBERDI,DE E AUTONOMIA. sr:rnrCAIS



PASTORAL OPERÁRIA DE NOVA IGUAÇÚ 

ESTA E A IGREJA 

, 

·fgreja hoje somos nos trnbalhadores que somos seguidores de
. .  

Cristo. Que estamos sendo persegQidos e provocados como Crista Precisa 

mos ter a mesma coragem de Jesus Cristo para dizer não aos opressores, 

reconhecer quem são os injustiçados, reconhecer o inimigo como Cristo 

, , 

fez em varias oportunidades. Ser cristão e ser comprometido com a ver-

, , , 

dade,com o Evangelho. Ai esta Jesus Cristo, isso e Igreja. 

ÊSTE É JESUS. CRISTO 

,

- Centenas de familias estão sendo despejadas em um dos bair

ros de nossa cidade. São pais de familia, trabalhadores. Para onde eles 

vao com suas mulheres e filhos? 

, , . - Na Fiat, um vigilante matou um operario no horario de tra-

balho, brincando com seu revólver. Centenas de operários morrem em 

acidentes de trabalho. 

Os empregados no comércio na baixada fluminense trabalham 

em média 12 a 16 horas por dia sem ter � carteira profissional anotada. 

Não existe transporte para todos os trabalhadores na bai

xada .A quem reclamar? 



Pl-i.dTOfotL OFbHÁRIA DJOCBSE DE NOVA IGUAÇU 

AS COMPRH.S Dh.S DONAS DE CASA DOS SUBÚRBIOS. 

Dona Magnólia discutia seus problemas com um grupo de donas 

de cass do seu bairro e o assunto era o Ônibus para chegarem até o '

merc�do GU a feira mais pr�xima de sua casa. 

A1,começou D.Francisca a descrever a trajetória �ue fazi0 

pa :'d ,oder fazer a feira da semana. Primeiro é a es-oe.:.·a no ·oonto do ô 

nibu� �ue nuncc1 é menos de 25 a 30 minutos.J� nos supermercados dos 

cencroF Flôis adiantados,compra-se menos caro,mas existe o problema 

de entrar no Ônibus com os pacotes,pois nem todos os motoribcas dei

xam entrar pela porta dianteira para nroteger os riacotes.E nos pontos 

de Ônibus as donas de casa têm que disputar uma vaga n�s longas filas 

com os trsba.lhéidores que começam a regressa,_r em grande número do tra

balho. 

Dentro do carro é um caso de policia,dizia D.Francisca,pois 

o carro est§ tão lotado que nossos embrulhos ocupam um lugar de um:

passageiro,então os uassageiros começam a reclamar.Alguns até pisam 

em cima de nosso embrulho.Nossa vida é um eterno sofrimento.Se com

pra�mos aqui no bairro é muito caro;se vamos aos centros mais adian

t&do.;perdemos às vezes até toda a manhã nas compras.E às vezes vamos 

·,orar ,_:té na delegacia pois_; é o nosso suor que ali está.Portanto eu

acho que não tem mais jeito,a nossa vida não vale nada,tudo é contra 

o povo,só Deus pode dar um jeito em tanto sofrimento.

Os �roblema� que você encontra para fazer as comuras sao os 

mesri1011 er:_contrc1dos nor D.Magnólia e D.Francisca?�uando o pc1i de fami 

lia faz ,_1s cc:,rnnras,voltando do trabalho,tem problemas com a condução ? 

___ ___..;::=--------
---

�-



PASIDRAL OI'ERÁHIA DIOCESE DE NOVA IGUAÇÜ 

A m NDUÇlO E U TR.hBALID 

Seve-rino tr2balha na Av. Brasil, distnnte dn. sua casa aproximada -
, nente uns 17 kms. E para chegar na sua fabricn., tem que pegar du�s con-

duções, umn. par2 Caxias, outra que passa na. frenta da suo. f�bricn.. Sai 
' � 

de casn ,1s 4 hor,:.s da manhã para iniciar sua jornadn de trél.balho as 7 
, A 

hor9.s. Ai surge um outro problama: o onibus que serve no bairro Jardim 

da Sc:udade, onde mora, tem aproximadnmente 12' carros. que começam n: ro-
' ,.., , 

dé:r progrsssivé'r.wnte DS 3 horo.s dn mnnha ate 6 horas. r·ara Severino 

chegr:r no seu locnl de trabalho, levaria de 50 minutos a 1 hora. Tendo 
, ,.., 

a1:1 vist.:1 G. pessimn condiçao de transporta que serve a mais ou menos a 

uns 18 mil habitüntes do Jardim da Saudade, j; se encontram super-lotg 

dos, set:!1 condiçno de Gntr2.r nem mais uma pessoa, quanto mnis pe.-gnr to-
N ' , • #'V dos os pnssagE:iros que c:1li estno a sua espera. Em media sao uns· 35

40 passageiros e:n cada 10 minutoS', Severino costuma dizer: "L� no int51 

rior a:ra. ho�m melhor, porque a gcmtG n5.o tinha- que. osp0rar por nenhum _Q 
, ,.., , 

nibus, pois lc: nn.o tom. l1qui a vida. e um info.rno para: ir ao tra·balho. 
, , 

P2rn voltar,nc� gosto do pensar. Pois o, quando a gente ta cansado, o� 

tourud.o rr:smo, a{ começa tudo de novo. Mas a gente· não tem nom jeito ' 

d-2 vol tn.r pare. o interior. Lá ainda ost; pior, nG:m torra tem mais pr11: 

gente pln.ntnr. É assim mesmo até. quando Dous quizor. 11 

qunl o r:.nj_or problema quo voco encontra parn chegar ao sou tra -

balho ? 

" " 

Como voce vc a roa.lidado do transporto pn.ra o trabalhndor ? 
" " 

Lconticco com voces, Gm sou bairro
9 

caso idontico ao do Sovcrino ? 
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P ,�S'.ID R.(i.1 O rEfü�Rii, DIOCESE DE NOV;� IGUúÇÚ 

A BIDNC1� D;� ?ROFiSSJR.i� NO HENINO OU2 SE SUJOU NO o''NIBUS E UHL CDNVERSJ�
-.--___... ·-..-- \1 ---------·- --�·- -------·--------

$NT,RE DUJi.S_FROFESSJRAS S)BRE os fROB,LEi,L.S D.:. cormuc:o ·-

Prof os sora � 

Jonozinho 

Professora: 

Joãozinho 

Joãozinho não vai nssistir o..ulo.. hoje, pois estn tod·o su

jo o assim no.o é possivol l 

, 

Uai professora:, a sen::.orn tem e que reclamar com o moto--
A , 

rista mais o cobrador. Eles disscrnm que nos teoos quo 

pe_ssar por baixo do rolctõo. Então a gento t�m que· se es

fregar todo no chão do Ônibus. 

Por que voc;s não pagam a passagem e passo.m direito pe:la 

roleta do Ônibus ? 

, , 

Como e q_uc vou pagar passngom so nor.1 tomei ct1..fc ho jo ? 

" 

Depois das aulas, D. Marieta cr Dº Celia, duas professorns, coJ11e -
, ,..., 

�am a discutir a ultima rGuniao dbs pais das criançe.s dn Gscola. 

A 

e' • I' "' I D º Maricta: Voce viu 0l1a, a ultima reuniao so me troxo mais revolta: 
, 

dentro de mim. Veja so, D. JoRna tem 12 filhos, sondo que 
, 

6 deles Gstudam aqui com a gente. O marido dele. e servente 
, , 

e trabalha la no Rio. So do passGgom ele e os filhos gastam 
, 

Cr$ 35 ,oo por dia. O que e que sobra pra GSSa: gentG cor:1cr? 
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!? ASTO RAL OPERÁRIA DIOCESE DE NOVA IGUAÇÚ 

AEL . .Q)_@ICP)S DE TRABALfD ID S FUNCIO NÁRJC 8 __ :Q.Aâ_ .8i\iPRESAS DE o"NIBIB 

Sebastião tro.béllhava das 5 �i:i 18 horé\S, sem intervalo para refei

ções, como ·t;rocndor da empresa de 2nibus Ir..1peratriz,, Depois de. tr;s a

nos de trabalho foi dispensndo elo serviço por justn c2usn. porque o seu 

;nibus foi assaltado a �le se recusou o pagar 
" 

Cr$6OO
7
OO .;:,. 0mpres2 pnrr.: 

reembolsar o dinheiro que ele tinhn no. cnixn. nn. horc do ns Séll to.. Nin-
t' , • •• 

gue:r.1 pensou e.m. reembolsar o seu relogio Seiko quC? o ass'.:'.l t2nte tar:1bem 

levou. Nem ninguém pensou em reembolsar os portGnces dos p�sso.geiros • 

Ssbnsti5o não era bêsta de colocar o dinheiro no cofre. debnixo éfo seu 

assento e perder a vidn no assnlto. O �uo ;le resolveu f�zGr foi procy 
. I rar seus direi tos nn justiça e levou 1 ono e.m Juizo. Recebeu UO.ü mixa -

r.iei, mns ganhou a quest30 de honra con � empresa.

,

O que e pior, ser passageiro ou trocador ? 
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P}�ORl-i.I, OPERÁRTu DIOCES.2 DE NOVA IGUAÇU 

A CONDUÇÃO E A ESCOLA. DAS CRIANÇ.r.cl 

Dona Maria é mor-dora do Parque S5o José.Dos seus dez filbos 

seis estão er.i ide.ele escolar. N o bairro n5 o existe escol·� uÚbl ice. 

Dona Marin soube que duo.s dc.s três escolJ,:_ -.. , .. rticul.:::.res do 

seu bGirro oceitavnrn dlunos bolsistos de. Est3.doPorém uma vizinho. q_ue 

tem filhos numa dessas escol.JS contou-lhe 1ue o escola exigio �ue o 

uniforme fosse comprJdo 15. mesmo. Doma Maria ficou assustodo com o pr� 

ço pois só o camiseta custava �100,00 e que sem o uniforme comryleto 

a criunçc n5o �ode frequentar os aulds.Alem disso escola n5o forne 

ce nerendo. escolo. r. Outro nro blem::i seriJ quanto �o 1-;-i.J teriJ 1 escol<-l r 
J 

, ,que e exigido e que e coro. 

Dona Mo.ria pensou então em buscar una vae;a em umc escolc pú

blica foro do boirro.Com isso surgiu um novo problema:como mandar seus 

filhos nero a escolo pois os Ônibus a1éo de cJ.ros s5o inseturos? 

Ela tem de pagar ,assagem de ido e vcltJ para s�,s seis cri

.:1nço s e tambéJ:1 nora elJ mesmo., porque nC:o ten confie nç..::. de deixt. r J. s 

c:ri,.,.nço.s irem sozinh:is.Muitas vezes fJlto Ônibus e eles têm de enfren 

.. , Q 
" tor o caminho a pe. uando chove t tem que �ndor no aesrno.E acontece 

dos Ônibus n3.o deixorer.1 o.s cri.:.1nçê..'S no 1)onto perto de c2'sa,mns longe 

dali.Além disso Dona Mari� tem que ed virar lJVJndo rou,a .J go.nho para 

pagar as nassagens dos meninos! 

E agora Dona Maria? 



CONVIDA 

Vamos juntos procurar saídas! 

Dia: 22 de março de 2003 
Horário: 9:00 às 12:0üh 
Local: Centro de Formação de Líderes - Moquetá 

Apoio: Centro Sociopolítico Diocesano 



PAUTA PARA A TARDE DO DIA 13.02.1992' DeSTINADA Ã FUNDAÇÃO 

NACIONAL DOS PRESBÍTEROS DO BRASIL E RESPECTIVO REGULAMENTO 

1. Composição da Mesa diretora dos trabalhos, formada pela comissão

encarregada de viabilizar a Associação pelo 3QENP.

a) oração inicial;

b) indicação de S·escrutinadores e respectivos suplentes encarrega

dos de l.receber as inscrições de sócios;

2.presidir e apurar as votações.

2. Apresentação da pauta dos trabalhos desta tarde e respectivo regu

lamento.

3. Apresentação do histórico do movimento dos padres,feita por Manoel

Henrique de Melo Santana(l0 minutos).

4. Apresentação da fundamentação bíblico-teológica das Associações de

presbíteros,por Antônio José de Almeida(l0 minutos).

5. Fundamentação jurídico-canônica das Associações de Presbíteros e di

ficuldades estatutárias e regimentais,por Nilo Pisaneschi(7 minutos).

6. Apresentação das associações de presbíteros existentes,com depoimen

tos e esperiências(20 minutos).

7. Inscrição dos que querem se associar a ANPB(15 minutos para o pree�

chimento das fichas e entrega aos escrutinadores)

8. Proclamação do número dos sócios presentes.

Após essa proclamação so poderão se manifestar os sócios inscritos,

pois se passará à ata da fundação da ANPB.

9. Leitura e aprovação do estatuto elaoorado pela comissão.

O Estatuto será aprovado globalmente.

As emendas eventuais serão da competência da diretoria eleita e da

próxima assembléia geral.

10.Aprovação do regimento interno da ANPB.Explicar-se-á o porquê de sua

existência,com destaques para:a)valor da anuidade;b) modo de partici

pação na próxima assembléia geral;c)estrutura operacional da ANPB e

associações diocesanas.

Para cada um dos destaques pedir-se-á a aprovaçao da assembléia.

O resto do regimento interno será aprovado por voto global.

11.Inscrição de chapas para a diretoria e conselho fiscal da ANPB.

As chapas já deverão estar articuladas e com o respectivo programa

da diretoria.

INTERRUPÇÃO DOS TRABALHOS POR UMA HORA para café e articulação. 

12.Reinício dos trabalhos com a apresentação das chapas para a diretoria

e conselho fiscal.Cada chapa terá 5 minutos apra se apresentar e apre

sentar o respectivo programa.

13.Votação direta e secreta em 4 urnas.

Os sócios,ao se inscreverem receberão um numero,e as inscrições de

1 a 100 votarão na urna l,as de 101 a 200 na urna 2, as de 201 a 300

na urna 3 e as restantes de 301 em diante na urna 4.

Cada associado,antes de votar,assinará no verso de sua ficha de ins

crição e colocará o voto na urna.

14.Apuração das eleições pelos escrutinadores



a) contar-se-ão os votos depositados nas
, 

urnas,que deverá coinci

·dir 'com o número de votantes;

b) contar-se-ão os votos para cada chapa,os brancos e os nulos,que serao

totalizados por urna.

c) totalizar-se-ão os votos das 4 urnas;

c) a messa diretora proclamará o. resultado das eleições.

d) não havendo maioria absoluta,repetir-se-á a votação apenas entre as

duas chapas mais votadas.

15.A mesa diretora proclamará o resultado final da votação e proclamará

os eleitos.A messa diretora empossara a nova diretoria,que prestará

o compromisso de posse.

16.Leitura da ata de fundação e da eleição e posse da diretoria e do

conselho fiscal.

17.Assinatura da ata,começando pela Mesa diretora e pela diretoria e con-.

selho fiscal eleitos e empossados.

Observações: 

l.Só poderão se candidatar os sócios inscritos na ANPB.

2.Um sócio não poderá participar de mais de uma chapa.

3.Só os sócios poderão se manifestar e votar.

Os votos para a aprovação do estatuto e do regimento interno com os

seus destaques serão abertos e públicos.Para isso,ao se inscrever como

sócio,cada associado receberá uma senha,que será utilizada para essas

votações.

4.As intervenções de sócios deverão te� o resumo das mesmas apresentado

por escrito e não poderão exceder a 2 minutos.
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PAUTA DO IQ CONGRESSO DE TRABALHADORE� DA DIÓCESÉ�Dt NOVA IGUAÇU 
20 e 21 DE ABRIL DE 1986·._ -CENiRd DE .FORMÀÇJ(O 

• ' Í, . 

- Creden�i,aroe;nt? dos; partipi-pant�s
- Café e Cantos

II - ABERTURA SOLENE - 8: 00 HORA� - 1 h (duração)

- Apresentação das delegações - o que esperam do Congresso?
- Histõrico do Congresso ...
- Apresentação dos convidados ... :
- Composição da mesa:

· *',Coordenador dos traba 1 hos
*D.Adriano ou representante
* Representante do MAB
* Representante da CGT
* Represe,ntante da CUT
* Representante da COPO

III - INSTALAÇA'O DO CONGRESSO -· lh. (duração)·<,.,

- Leitura do regimento interno 
- Complementação - alteração: aprovação ••.
-·Eleição da mesa diretora
- Encaminhamento do trabalho:

* leitura da pauta... -·i_-1_!\··'·i,
* apresentação das comissões de trabalho
* formação da comissão de redação final •..

1. ,ii' .

. ·:· 

,·· 
" . 

'\ :· 
\ •• 

f, 

IV - ESTRUTURA DA SOCIEDADE/ ANALISE CONJUNTURAL. - PACOTA'O - CONSTITUINTE 
lh e 15ms (duração) 

- Exposição no plenãrio - assessoria - 45ms
- Esclarecimentos - lOms
- Conclusão - 15ms·

ALMOÇO - 12h e 30ms ou 13h e 30ms, 
,-

V - APROFUNDAMENTO DA REALIDADE APARTIR DO GRUPO POR CATEGORIA OU SIMILARES 
- ---- . -- -- .. 

- PROPOSTA DE AÇ�O - 2h (duração)

- Aprofundamento do documento base a nivel específico em comissão.

VI - APRESENTAÇAO CULTURAL - lh (duração) 

- Apartir das comissões de trabalho ...



VII - AMARRAÇAO DAS PROPOSTAS ESPECIFICAS - 2h e 30ms (duração) 

- Em pl enãrio
- TtRMINO : 19:00 HORAS

'· micro NA SEGUNDA FE-I_�A: 'ãs 7 :OO HORAS - Café e Cantos - DIA 21 

VIII - PROPOSTA DE TRABALHO A NfVEL DO CONJUNTO - 8h - 4h (duração) 

- Aprofundam�nto do documento base a nivel do conjunto
- Comissões de trabalho e plenãrio ...

ALMOÇO - 12:00 HORAS 

IX - APRESENTAÇAO CULTURAL - 13h - lh (duração) 

- Grupo artistice ...

X - CONCLUSAO DO PLENARIO - 3h (duração) 

- Eleição da comissão ...
- Encaminhamentos do lQ DE MAIO ...
- Aprovação do manifesto etc ...

XI - ENCERRAMENTO COM CELEBRAÇ�O - 18:00 HORAS

- Presidida pelo D. Adriano .•.

.· r 

COMISSOES DE TRABALHO E SEUS RESPONSÃVEIS 

INFRA-ESTRUTURA - Neuza, Jorge, Bete: 
SECRETARIA - Andrê, Claudia, Beatriz 
REDAÇÃO - Luiz Carlos, Marques, Edson 
COMUNICAÇ�O - Severino, Geraldo 
CULTÜRA - Silas, Mariangela,-�ose 
CELEBRAÇ�O - Rose, Jorge, Geraldo. 

Comissão Organizadora. 

,,,. r 



Nova Iguaçu ,25 de junho de 1996. 

- Nossa pauta.
- Aprofundamento do Neoliberalismo.
- Eleiçoes 96.
- Romaria do trabalhador R.da terra.
- Formação.
- Finanças.
- Informes gerais.

de 1996 . 
Nossa coor�enação esta marcada para os dias 06 ,07 de julho 

Iniciaremos às 15:00 hs. do Sábado, pretendemos encerrar no 
domingo as 12:00 hs. com o almoço. 

Local: C�tedral de Nova Iguaçu, Av. Mal Floriano Peixoto, Nº 
2262, Nova Iguaçu - RJ, Tel: 021-7670960 às JªS e 6ªS Feiras. 

Prezados (as) companheiros da Pastoral Operária. 
Que a Graça de Deus Pai Trabalhador esteja com todos vocês, espero que 
todos possa estar bastante animados com os preparativos para a 9ª Rom-ª 
ria da Terra, que acontecerá no dia 28 de Julho em Itaguai. Com certe
za estaremos lá, é bom lembrar também da nossa 911 Romaria do Trabalha
dor que irá acontecer em Aparecida-SP no dia 07 de Setembro de 1996, j.n 
to com o Grito dos Excluídos, quem não se lembra do ano passado?. 

A finalidade desta� para mais uma vez lembrar a todos os 
companheiros e companheiras da Coordenação, da Pastoral Ope�iria-RJ, ' 
que nossos enconhros ficou acertado na Última reunião da Coordena(;üo,' 
que será nos finais de semana, com um objetivo de um maior aprofunda-' 
mento e aproveitamento das reuniões. Portanto ai vai o nosso calendá- 1

rio, a nossa próxima reunião será nos dias 06 e 07 de julho, (prÓxi-' 
mo), depois seria 24 e 25 de agosto, e a nossa Última reuniio do anos� 
rá no final de outubro ou no in(cio de novembro. Queremos esclarecer' 
a todos que o tema para o nosso próximo encontro é uma contribuição do 
nosso companheiro 1uiz de NilÓpolis, e aprovado na Última executiva do 
dia 22 de junho. Aí vai uma cópia do documento, faça bom aproveito, 1� 
ia com atenção, estamos te aguardando para aprofundarmos juntos. 

Despedimos com um fraterno abraço. 

-4Ll:u_. __ 
J"Oi�ONIO GOMES 

P/ COORDENAÇÃO 



"' . 
PonJo de Vista, Dezembro/94 - Página 3 - Nº· 7 ANO I 

Perspectivas dos 
Conjuntura 

Movimentos Sociais 
(2º parte) 

No debate de análise da conjuntura, realizado no ·dia 13 de dezembro pelo Cefuria, Pe. Inácio

Neutzling falou sobre as dificuldades e as alternativas colocadas para os movimentos sociais no

Brasil e América Latina. Veja, abaixo, uma síntese desta discussão: 

"Nós vamos ter que fazer oposição • Aqui, en!Ao, é que vem o desafio: ( economista, ex-reitor da Urúcamp e a um governo que está assumindo FHC não fará um governo que ex-assessor do BIRD-Banco Interanuma grande onda de otimismo. Eu despreze este dado da pobreza. Não, mericano de Desenvolvimento) - a diria que o Brasil vive, em tennos ele vai ter urn projeto específico de oroposta é trabalhar em parceria com macro-ecooômicos, urnmomentode combate à pobreza, e, aí, de novo o ONGs, movimentos sociais, etc., euforia. O PIB (Produto Interno quadro pode ser comparado à ficando implícito que as instituições Bruto) de 94 já está sendo calculado América Latina. Todos os governos da sociedade civil serão usadas como como tendo um cresci,mento de 6%. da América Latina têm, hoje, um plano mão-de-obra barata à serviço do •foi lançado, recentemente, um de combate à pobreza.Venho de urna projeto do governo.livro chamado "O Brasil que Dá reunião de ONGs (Organizações Não "Realisticamente, en!Ao, um dos Certo", onde o autor --Stephe!1 · Governamentais) em Santiago, no quadrosque temospelafrenteé este. Kanitz-defende a tese de que o Brasil , Chile, onde havia representantes de falvez todos nós, de urna fonna ou está entrando n� fase ( de 1994 a ·• vários gov� Ampica Latina e de outra, sejamos convocados a entrar 2005) de crescimento econômico de todos disseram estãr' se preparando no combate à pobreza, tendo o apoio 7% 8% ou até 9% ao ano. Desta para ir à Co�erência sobre o Desen- institucional do Estado, tendo fo� não vamos mais poder ser volvimento Soé'ial, que haverá em dinheiro, etc.'E, aí ficamos pensando: -� &0111..Q.� que fala da marçg� ano gue vem����·- . ��-�ente �ossa..vaj balançar eeconomia estagnada, da recessão, promoVIdà pela ONU (Orgamzação ·ac:e16ir'isso?É ambígua essa-questão. etc .• como sempre fizemos.Não, não das Nações Uflldas). A ques!Ao que Este é o nó da discussão em toda a vai ter recessão, vai ter altos índices eles se colocam 'é, exatamente: temos América Latina e que estará em jogo deaescimentoeconômico. ,,que c.ombater a. pobreza, os 200 também nesta Conferência sobre o •É interessante a gente perceber, milhões de pobres na América Latina · Desenvolvimento Social que citei.

profunda se toma a exclusão. Por isso, propõem os programas sociais, planos de combate à pobreza a partir da destinação de grandes verbas, etc. "Agora, será que não podemos apostar que uma das perspectivas do movimento social no Brasil é a inversão desta lógica (do mercado)? Há duas coisas aqui: uma é aceitar o jogo, e muitas ONGs e pastorais, pelo que estamos percebendo, farão isso e a partir daí vão ter dificuldade de exercer um papel mais critico em relação ao projeto que está sendo implantado em toda a América Laiina A outra alternativa é ficarmos alertas, questio� e buscar inverter este projeto/4Fa7.er,.isso,,4e_� fo� inteligente, através de propostas, encontrando uma forma de modernizar a economia priorizando as necessidades sociais. que em toda a América Latina está são um sinal de ebulição, podem proacontecendo isso. O Chile, por vocar um transtorno, etc. No Brasil é exemplo, está crescendo a níveis amesmacoisa, vaihaverumplanode altíssiinos ecominflaçãocootrolada- combate à pobreza, chamado de em 94 teve a inflação mais baixa de "comunidades solidárias", que contará suahistória. · com wna verba de 4 milhões de 

"Não podemos mai-, faz.er oposiçãt. 
Mercado global� excludente ao governo da forma como fazíamos antes. Era fácil fazer oposição ao 

·Então, o quadro é complicado no dólares oo para o seu primeiro ano.seguinte sentido: o Brasil entr�numa E, o que isso vai significar para nós? f.ase de crescimento econômico com "Pelo que aconteceu nos outros inflaçãocontralada;mas, crescimento países da América Latina, vai haver econômico junto com crescimento da um processo de grande cooptação das pobreza. Esse é wn dado importante forças sociais por parte do Estado, que,_�vemos ter presente, o Brasil exatamente em nome do combate à tem:toda uma his,tória assim e a pobrez.a. Pelo que está se percebendo America Latina também está indo a partir da e,qieriência e das idéias de ;!leSte rumo. Enquanto nós temos 32 Paulo Renato de SoUUl - coordenadormilhõesde indigentes, oChiletem 13 do plano de governo de FHC milhões de habitantes e, destes, 4 milhões de palres. É impressionante isso: 4 milhões de pobres é um terço da população deles e, dentro disso, ummilhão está em estado de pobreza absoluta. A Bolívia tem índices europeus de crescimento econômico e � inflação, mas tem 800/o de sua população em estado de pobreza. O P� está voltando a crescer economicamente, tem a inflação controlada, mas a sua população é composta por 60% de pobres.Este é o quadro com o qual vamos coo viver no Brasil 

"Economia de mercado, hoje Samey (pelo tipo de pessoa que é, sigrúfica abertura às importações: pela sua trajetória política ligada aos inserção na economia internacional, militares, etc), era fácil fazer oposiçãmodemiz.ação econômica, acordos de. -a Collor. Agora, com FHC a atuação integração regional como o Mercosul · na �posi�� req� mais inteligên§
. e agora o AFTA (livre comércio entre mais astucia, rruus argumentos. Nã as Américas), etc. podemos mais ficar no contra, con "Modernização da economia contra, pocqueele vem com proposte si�fica mais gente desempregada, concretas_ e, se nós não soubermrrruus gente excluída do conswno. A entender isso, vamos nos frustrar. lógica do mercado leva a isso. E, os Temos que nos reciclar, entender e� que defendem esta lógica sabem que novo momento que estamos vivend1 ela é excludente e que, quanto mais O 

e�ten� o que e_stá acontecendo e1 Estado se afasta da economia mais mvel mternac1onal, o que es1 acontecendo na Am rica Latina. Para i vertermos este p1 cesso temos q1 passar para· ou l' patamar: nos infc. mar, buscar mais e nhecimento, mais i terlocução com tros setores da soei dade. Sem isso risco é ficannos n� grupinho isolado, g tando sozinhos". 
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fLjtNEJ.AI.IE1f�O ./ 86 / l.2 fil..IiESTRE 

Objetivo Gera.lg - intenai.fiéo.r as prioridades assumidas na Assembléia 
Di oc eaa.na º

- levar os trabalhos de nossas comunidades e· ava.nç�

na consciência de classe e na organ.i.sação o:9erariao

Objetivos �apecifioos 
l.) FOfilJA.ÇÃJ2_

Objetivos = capa.cit.::i.çri"l de lideranças a nivel de a.náJjae da. rea.1! 

d.ade" metodologia e :Bbliao

- levar oo traooJbad�res a ·tom consciência de sua rea

lidade>1 analisá=la e se posicionar diu.nte a. elaº

Meios " UONGRESSO DOS TRA:BA.LHADORES "

- a nivel de ba.ae = janeiro 

- a nivel regional. - març�

- a nivel diosesano - abril

= semina:rio de e:apaci -tagã,_· dia 02/02/üG

- Reunião mensal da coDrl.são Diocesana do Congresso

� Bolet:i..na da. 1·o 0,, l acional a � o

" da classe Trabo.lhooo:ra. - AoCoO,. 0 

li 

2) AÇ.[Q SCCIAL

Objetivos: - atiJlGir o maior número de tra.baJbadores posa,! 

bilitando a fo ão de gra:poa de tra.baJbad_g/ 

res por categoria e eimilareso 

- integrar numa ação cOl!lUI1 os diversos operari.os

da Dioceseo

- FeateJar o 12 de til.ia, oomemorend.o os 1.00 a.nos

de luta da ela.ase trabalhadora.o

Meios g " Apoio e T1ca·.-t1 cipag�o das Cmisso�s ' e Reg:Lanais 

Pasto:rais na realizaç�o dos Congressos 11 . EXEJ',fPT,QSg 

- Comis�o Li�gicag preparar com. a CoDoPoO as C!,

l.ebraç�es do Congresso Diocesanoº

- Clube de �es - motivem as mulheres a participar

nos Congressosº

•



- Pasto� da Juventude - motivem 00 JOVENS a pa.rti.cipe.r

- nos Congressosº

- Assim tambam aa oa:traa cCllias�ss Pastomi c1a "8DdJia,

Catequese, Vocoq�s, etc,º ..

- Que oa meios de f\CWJD1P.ac;�o da Diocese ( llollUI., Bol.etilll

Diocesano, Jornais, Bádios) P11bliquem arti.Gos relaoicma. 
-

doa ao 11 Centenario do 1a 4e �, apoia4oa Jioa •baJI 

4108 que a OoDoPoOo 'ft1. to.n.o•r •. 

3) JUVENTUDE

Ob�etivoa - Posaibilitar a �oipaç�o , F •:t •, f •, f T T

IDeioa 

da �en'tude no Ccmgreaao de �belbado:rea 

- a.poia.r todaa as iDioiativaa de trabalho o• jonDB

e adolescentesº

- inoenti-var _o trabalho cu1taral. ocao :forama de estar

atingindo mais j OV'en&o 

- nos. Congressos, Encontros, Semimrios e rfm'Di=º=ª!!L---- __

possibilitar os janms fazer gru.pos especificos P.!

ra discutir os proble?llaSo
• # 

- Cm:Laa�s regianais :taTorecer a cr.ia9�0 .de o,ip011

de Movimento De Adolescentes e criaDgas (MoAoC º)

- "li'estiyal. de ll1aioa Powlar"pe.ra agosto de 86

asaamido • orgaz,1•ado pela JOO, Pastorai da�

tude e CoDoPoOo 

DORAç;o - seis meses 

Reaponsave1 - CoDoPoOo 

No Iguaçu ll/01/1986 
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Qu al o reglme''q ue favore'cé mais" â . de mâss�s está em mãos de alguns grupos 

participação popular? O j,reslden_clallsmo o� o econômicos que filtram o noticiário e induzem 
parlamentarlsmo? Para _dar resposta a esta interpretações dos fatos, de acordo com seus 
questão, t preciso exa"!lnar três aspec_tos: .'. interesses; segundo, porque os quarenta partidos de 
natureza das decisões pohtlcas; modalidades e que dispomos não são ca pazes de forma r 
requisitos da participação popular: sistema de ·politicamente seus membros nem de articular 
governo e partl�lpa�ão_ popul_ar'. � "-.;_', :1>;;;,r:r·tfi>:::2 ad�q�a damente os interess�s dos segmentos 

.' .. -· •, �r. J;: ./
1
; • f,'· Í':- • ! : -1·:-,,.'f;..;-r4 ':"'.': soaa1s que áizem representar {alguns são clubes de 

• .. , · v, ..• :,--· ···/ :· .•_ .;_ _··: "'\. ·?· .::- caciques pollticos; outros são máquinas eleitorais a 

. . :,- '·· • •· ,< �
-
.,··_,:..-:: ·;:.: ! .. serviço de seus chefões; outros ainda não passam 

1. NATUREZA DAS . :-- �-, ,.,.;, · J,o:' de legendas de aluguel, disponíveis para quem dar 

DECISÕES POLÍTICAS ·· �±:. •,·.-, �is; e, �nl!lmente os poucos partidos -felizmente 
. . .  , . ._: . ___ = .  ·-,::�><-·· t,:_ existem-queprocuramrealmente cumprir sua tarefa 

. ·. :: •· -,_.;-.'-.. ·. �J:• "· J :1-:' · �" ;"'.�-f·
,_-i;�'.:_'<:· do obstaculizados pela falta de recursos pelo uso 

• :'. ·• ,'---!;:·,_;. : _;i \· :r: ;,: ,. �";"���1 .. �!\.�:� indevido da mãquina administrativa do E�do e pela 
As decisões pollticas afetam a vida de todos os : propagan�a desonesta dos adversários); terceiro, 

membros da sociedade, Nas democracias; o sistema ·· porque • lei eleitoral favorece it interferfncia do 
político é organizado de maneira a fazer com que.as· ·· pode_r econômico em beneficio de pollticos e 

decisões políticas expressem sempre a !!Scolha cand1d�tos que defendem Interesses de grupos 
consciente da maioria da população entre v.frias ···financeiros; e, ·finalmente, porque a participação 
alternativas de solução de problemas que afetam a- polltica não faz parte da cultura da pessoa comum 
sociedade. A expressão •escolha consciente" do povo. Pelo contrario, no meio do povo, a polltica 
significa a exigência· de informação • e discussão é considera_da uma coisa ·suja", um negócio de gente 
polltica das vantagens e desvantagens de cada desones!a, do qua! convém se afastar ou então só 
alternativa (a liberdade de ín'l'rensa decorre desse seaproxunarparatirar algumpr011eito direto(nomear 
requisito democrático). Supõe ainda que os cidadãos um parentê, ·conseguir alguma providência
tenham um mlnimo de conhecimento polltico a ·run administrativa ou algum outro faYOr� ·-=.r • .. 
de poder interpretar corretamente à informa'ção �º ,_ ��m a eliminação desses fatores nio haverá 
recebida e entender o debate que se trava em tômo participação popular adulta no processo polllico e 
da questão a ser decidida (liberdade dé organização sem essa participação dificilmente as decisões 
partidária, direito de reunião e de opir:iJão decorr�I!' pollticas resolverão os problemas da nossa
deste outro requisito democrático). _;-.. "'!�'�-'- •.,.!__.J,'. ·.sociedade, pel a _ s_lmples r_az_lo de que não

Não vivemos em uma democracia djreta comQ os .. representa rio a op111ião da ma1ona do povo, mas o 
gregos antigos que se sentavam todos os áoas.na interesse ·d os vrupos q u e  tem aceno -lls 
praça e tomavam diretamente as decisões pollticas.: autoridades. O subdes�lvimento econõmco e o 

Nossa democracia é indireta, as deêis6es políticas 1u�esenvoMmento polltico são faces ·de uma 

são tomadas pelos representantes ·que-elegemôí. -:mesma moeda, 'de "modo ·que não-.. -superará 
para o Legislativo ê o ExeCYtivõ e _fsJo 'dif,culta .-;: q��f�� de�s ��amente>: ��� � .. t 
perçepção de que são t?madas em non;ie da _mai?ria ·--r/:r">�...--�· ��1-i-�::::r�.'.t'-. ;.t Í, ,:-<.r·��---
do povo. Nas democrac1as avançadas.pode-se d1Zer · • · l. · ·-Y"".,.,,., ,'l ·.ot- ,, ·· · �-}�'\ .:-..:,,_,-: 

que essa presunção corresponde mais ou menos 6 · '1'*" l"'. ; • • · ·.,· · · _; ' • · 

rea5dade. porque nesses casos a imprensa mostra 2. Em que consiste a .\ 1. -., .. :i' 
claramente o que está em jogo em cada decisão paiticipâçãô popular? ;-' .• _-:. ... 
polllíca e os partidos executam eficazmente a tareia . ;,. - :, . �; -.. . . . •. . . "' � - li'• • 
de articular os interesses dos vários grupos por ela ,:::,u.� .-.��f" � /!'� -!I!{ . !<t '11' ' · •-��,-" 
afetados. Nossa democracia não é avánçada. Pelo <'.1lílem todas' as pessoas têm �ção. te� e 
contrario, é subdesenvolvida. Seus mecanismos não condições para militar em um partido polftia>. Mas é 
penmem que as decisões pollticas expressem, em preciso ter bem claro que a participação popular não 
uma razoével medida, a escolha da maioria do povo ·se limita exclusivamente a essa moda6dacle. Mesmo 
brasileiro. Isto acontece por quatro motivos sem mílitar em um partido é sem se enYOlver 
principais: primeiro, pofque � rede �e �unica-;ão : diretamente :nos embates pollti�( âs 'pessoas 

, � ·:=t-t· ·:.· · ·- �-;.� ;�;:J ... ;�_1�:\. ��-1;� i'f·:���-�-l\-�=f'lr!:�--�> ; ·::/f :í,,.t. -�- ·· -?J- ! 
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Presidencialismo é a forma de governo que tem 
como característica básica a divisão mais nítida 
entre os três poderes _. Executivo, Legislativo e 
Judiciárlo _., embora o titular do Executivo, o 

"presidente, exerça o seu poder, em regra, com forte 
marca pessoal. Acurrulando a prerrogativa de chefe 
de Estado -voltada para as relações internacionais 
- com a chefia do gcwerno - o comando das ações 
administrativas -o presidente escolhe pessoalmente 
seus ministros, tem COO'l'etência para propor leis, 
normalmente as mais inportantes. e· ainda exerce 
poder de veto sobre propostas do Legislativo. No seu 
· "Dicionário de Polltica", o pensador italiano Norberto 
B_obbio sintetiza: "Nesta forma de governo, o 
presidente ocupa uma posição plenamente central 
em re lação a todas as forças e instituições
pollticas{ ..• ). É ele quem tem a iniciativa e é fonte de
decisões e das leis mais importantes•. -.:--:.· 

Nascido no flllal do século XVIII nos Estados 
Unidos, onde até hoje é exercido de maneira 
vigorosa, o presidencia lismo estendeu-se -
.Principalmente no atual século - à quase totalidade 
dos palses americanos .. Para alguns crlticos desse 
sistema de governo. seu componente despótico 
acabou resulta ndo em muitas das ditaduras
implantadas na América latina, ·nas últimas 
décadas. O pensador francês Maurice 0uverger, 
contudo, contesta essa interpretação. A seu ver, ·o 
estado social da América do Su� a total ausência de 
educação das massas que compõem a maior parte 
de sua população, é que leva 6 ditadura. Não o 
sistema presidenciar. Sem ele - conclui-•a América 
(.atina mergulharia na anarquia". , -. • _ ...,� :. • 
-� � ----:�:: .,.-r �:"í :- ·e:- .. ::..,;-�, :"'1' 

Marcondes Sampaio • 
;_ 

_· No_ Bras(l � argument<1ção mais ;eqOe�te �ntra 
_o pres1denaalosmo culpa esse sistema pelas crises 
pol�icas e. institucionais que têm abalado ã vida 
_nacional desde a proclamação da República_-Outro 
defeito seria a inexistência de mecanismos capazes 
_de solucio�ar_ as �rises sem traumatismos. Na 
rea�dade, e:ise reparo acaba de-per'deÚorçà:'na 
p�t1ca, diante do impeachment de Cooõr· votado 
pe!a Cámara __ e que nos últimos meses'vem-se 
·�ons_tituin�o . no principal contra -argumênto dos 
P!es1denc1afistas aos crlticos das mazelas do 
s1slema. A esse contra-argume·nto juntam outra 
citação de N�rberto Bobbio: "Os sistemas políticos e 
as formas de governo não são intrinsecamente bons 
?li intrinsecamente maus. _Tomam-se eficazes ou 
111�ficazes pelo bom ou mau uso que se faz de suas 
Instituições•. · · . ' - • .·, � · 
' : Com efê_i!Õ. ·os po�� perí�do�' ;dé,;;ciátic�s 
viyidos pelo_país no pós-guerra pareéem dar razão 
a ·sobbio. .�sde 1947, até hoje, o Brasil viveu 
goY1:mos presidencialistas com diferentes marcas e 
nlve1s de eficácia. Primeiro, Outra (1947/1950), que 
marcou seu perlodo pel� respeito é Constituição, 
mas_ �mbé� pela ausência de grandes rearozações; 
(½!tulio_ Vargas que, eleito em 50, retomou· a política 
trabalhista e _nacionalista Iniciada no seu per!odo 
ditatorial, com • criação do BNDE e da Petrobrás· 
numa luta an!Hmperialista cujos desdobramento; 
aca_b aram levando-o ao s uicídio ; Juscelino
K�bitschek. com o desenYOlvimento -inflacionário, 
mas que produziu o efeito positivo da interiorização 
dq pais e João Goulart. com o seu programa de 
re�ormas de base �-�usa da sua ·deposição pelos 
mlitares ero.1,964 . .-�.-:-. •:.-...e-J:i\ .. .. lr.:.t �:.: ; .. :. 
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Marcondes Sampaio • 
: ··-

. :/ : .. � .,�. ;::_ ·t �·;,, • .- . 

o parlamentarismo é uma _fo�. governo ·•. ·'cãma r a, não podend�. porém, di�o�ê-1� · .' : 
e dotada tanto em monarquias quanto er. púbficas. · �- �-uma segunda vez pelo mesmo motivo; e ; ; · 

complexo ainda hoje, esse sistema ')ase , na ida�e .�· en tão deverá afastar- s e definitivamen te do , . 
média, na Inglaterra, sendo s�a .!ºrn:' .. ª r11a1s •.:iJ.poder. :,,-i-�;-.! ... �)�-:; ... ; ,;.,,� -.. <, ::.:.. -:.:, 1.!; .. ·/·, ... 

'embrionária o chamado"conselho f>r�do .lftl;ô!. .. J.:.:;i-�·�·,1,,.·.'>,·��" ;, •'·>· . -:· �..;�_. ... ·,p . J ..
·:�. do rei. Na _sua evolução;,alcanço':' 8 J.J:IÃ.hipót�se 'de dissolução'do Parlamento é : 1 maioria das repúblicas cootempo�n.ea� �a Europa, ·.considerada elemento fundamental à eficácia do ·essumindo c aracterlsticas d1ferenc1ad_as_ �':'. parlamentarismo, corno efirma o jurista Frederico 

algumas delas, mas tendo como uma dJIS principais Moh rhoff: .ºA d issolução d as Assembléias
·marcas, sempre, uma espécie _de fusão entre _os -Legislativas· ( .. . ) ocupa uma posição central no 
pó deres Legislativo e Executivo,_' be _m com� 8 sistema parlamentar, em que ela constitui o delicado 

·distr ibuição do poder .entre dois titulares .. 0 pivõ sobre O qual pesa o sutíl jogo de equilíbrio dos 
presidente da República, que é o ch�fe de Estado e órgãos constitucionais. Seu papel principal é o de 
q u e  tan to pode  ser _e leito d ir eta quanto  permitir  à democracia que se exprima tão
Indiretamente, e o presidente do Conselho _de diretamente e tão claramente quanto possível, a 
Ministros (o "primeiro-ministro"). O C�nse_lho : 0 favor ou não de uma poUtica, em se pronunciando 
ministéno - também conhecido como, -gabin_e;e é pró ou contra um governo".-<",.. •· ,�.'.-·, ... RG-.;,,_ � 
responsável pelas ações de governo�' 1 . .. � -:t -�---" ... ,. � ·�M""; :-. ;�_..,,._ !-:!' :e�.:_ t'--t- .:;;:1:rt:ir4í. ?" 

, , · · : . : ·' ,:. ;' :.-. Me�� entre os defensóres do parlamentarismo 
�· • o jurista Pinto Ferreira assin: discorr� s��re �o Brasil há O temor de que, e provado esse sistema, 
'princ!pi� �á�sicos_,d,o _!larla.me�la'.;5m<>;0 -:� n ,..,, ,,,. , no plebiscito, o Congresso venha � adotar urna forma 
·-: 

· 
. · ., .. , -n< - híbrida capaz de descaracterizá-la. Teme-se , 

• : o presiden te da Repúb(ica ·é pofititamente , partic\lfarmente, a possibílidade de ex�rusão da 
. i r re sponsável. Não pode ser destituído _ . ., .. _ hipótese de _dissolução da Câmara, �n'!1mando-se, 

normalmen t e por uma moção de · .,. • .. -�,... · dessa maneira, um dos requisitos mais important�s · 
d p ri t vi t que ,, ;;; · do sistema, na medida em que permita urna rna10r 

desconfiança O a amen o, s
? ·, · t · e tre O Parlamento e as aspirações da 

. ape�a s pro����� re�� re:ia .º�:� t� s,1.� _;�, :�ci:;:d/ ,;v, ,,.::.:.:., ·�,·-,·"-' n_':.·"'? °" ,7::·Gabinete. · :.�r. :--.- :t_�_,,, • ., •. • .. , n �::.-.,. • ..,.�;. ,.,.._;:; •(:,c6-J !'::,e,: i: �-'1 � .;- ll,.�t-.! . ..... , 
. _ _ -� .:. ···· 

.
. ;;;_��

-· ..-: »vaieaqulrnai;uma vez:a referência aBobbio,-
: A autoridade do pres idente é sobretudo ,:.. ,. jà citado no texto sobre o presidenciatismo: "Os , 
� · moral, acon selhando e ponderando sobre a sistemas e as formas de. governo não são , 
·• política e a administração geral, cuja �.,.,;,;•:; intrinsecamente bons o� lntrins_e'1'�nte maus" •• " 

..,.. _ re s ponsabilidade compete ao Mini stério.  ��..,���ei��rs� ";:e�� "':ISe�fe��;:nt:: -;
· . · · · � -� � -,. ·: ·" . r alguns estudiosos, em maioria presidencialistas, \ 

: Normalmente, na org_anlzação �o ,...,_� •.'1',.. ,•J
:, 

·para os quàis o parlamentarismo 16 tem con�ições t
; Gabinete, quando e xi ste o preS19�nt� d�

.._ 
3 ,ó" de prosperar entre povos co� elevado nlval de l 

_ · Repúb_fica, e s te escolheu!" d�s Hf! __ :r ��,;j�,cuttura, de h4bilo� ,cívicos e _cons�ncla_j,��ca <. 
-�-, parlamen tare s par_a � ,; ,),)'1,:;��;oi!.\:.' .consolidados. ��-=f,�":'::':·.:;� �; f-!-. l�t �r

(primei r o-ministro) e. es te po( s_ua vez ��- .,���--t·"'�"-:,.,1 .&{�� "! .. • -'·· - ·_t .!'J- . • :, .:. 
1 

convida outra s figuras politica s "de ;: �- t, ... .,.Concretamente, conclui-se que, adotad? no ;
· · · G bi -- t que ... -.• · Brasa o parlamentarismo somente terá condições . 

eminência para con stit�ir O a }:: e, . -:::. .. de aiender às aspirações e necessidades dos � deve contar com o apoio da maiona da i: -). · cidadãos se acompanhado e moldado por uma • 
. Câmara . ,.•. �-.-·,,, ... _.,., '?-º-"'(f":kt-•.'• h'i ·:'1',,, ·grande mobílizaçao popular, capaz de evitar os : · · ·• , · • · �: ::.'. · ·_. �: �l;·' :-6' · 'f :--��5,."' desvios e as manipufa""es que tém caraderizado a • .. • �,& • \,......... .. � ,,. ..,- ""' • • o Gabine te se manté� �o poder enquan t� . ação da�. ��\t�:_!'.�

fJ��ª-�t" d�-,�!.'.�,!',�� !�:.a.; f ., tem a confiança da ma1on a  parlamen1'!r, ·.:,, dé<:,'��s-, .... :.i: . ., ,:, ...... :,..�"-.,.� _.-;_�-, � t·3�� ,., , ' 
devendo demitir- se em caso de uma ....; _:.,;_e."; . .·: é''' ;;/Í..:\ .,,;;� � -� �r'., ,,; �•. ·1�.:;,,. ... .,J,-,t,'-,.. ,.�; 

· moção de desconfiança partida da dila '11��{ '· · "''-·-_,.,..i.;._�;- :'Efi•-"-"' , ' 
E cutiv d' 1v r 8 -,i;. • Jomaliala Consulto<dolNESC ·ll·"-d-l, ";.t ,...,-.,i ,u: :·maioria, excetoseo xe o '5!?

,..
e .• ,( .. .;(' .. : �, .. d•,.,�;,;.,:,4--'>f''l>,�· ,,; 

· },. .. · .. t · ,_:-.:; l: �- /ii:�·;-,.::�-��� .. !�.:/1�.::i·:�;>; -:·'.;,' , ... ,.{ .. ";.�:�:r;,' �,; 
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.. -�POR QUE NÃO.ACEITO o·: · · - -

PRESIDENCIALISMO BRASILEIRO? 

.._. - · Sandra Cavalcan te • 

Ouran te t r ês décadas da campanha pela �- .Toda a história da República presidericialista é, 
República, seus p rincipais defensores Jamais no fundo, uma sucessão de rebeliões, quarteladas, 
falaram em "presidencialismo". , •· ; golpes miírtares, ditaduras· ãs daras ou ditaçjuras 
�- � .. 1. ,·� __ ,:; .-:.�-..:�-.• .. --, · ; :e, .... ; ....... :,,,:_ . .::.�· .... -;.:� disfarçadas · -,.:. ·,t :.�;..�-:, •• �o:-t i,·�·:.· 
,· Essa expressão, bastante infeíiz por sinal, só vai 'Í' � ··!.�.,_.. _:·>· :, :_: .i -·-� _C:.:.,_,:: � �'- ·, .. • .w ··• :· 
aparecer depois de proclamada a República, depois t-· Por que ditaduras? Porque no presidenciafismo 

-de banido o imperador, depois de empossado o brasileiro a soma de poderes, concentrada na figura 
marechal Deodoro com titulo de "Chefe de Governo . do presidente; a fraqueza do Cdngresso e do Pode� 
Provisório". . . - , ·-., Judiciário; a impossibilidade de controlar os gastos 

· . . . -. "": .-:-. .:;- ··""· ·- • • ·0 · públicos; a ampliação crescente da presença do · 
·Por  que chefe  d o Governo?  Porque a Estado em todas as atividades e a garantia de prazo 

proclamação da República tinha como seu objetivo fixo para o exercício do mandato; tudo isso cria 
pt.ncipal, substituir o chefe de Estado, que era o condições excepcionais para figuras de "Salvador da 
rnperador. ., · ·': Pátria", "pai dos po bres·, "milagreiro·. etc., em que 

Na cabeça da maioria dos republicanos, a idéia se transforma aquele que chega ao cargo após urna 
era apenas essa: Indicar um presidente da verdadeira batalha campal, que custa os olhos da 
Repúbtica, efeito pelo povo, para ocupar o lugar do cara e obriga a uma série de compromissos 
imperador na che fia de E stado. E manter fisiológicos. ·�- , �. "·.·: ·. t · ,-� - · · · � 
f.Jrlcionando, como já oconia há 47 anos, o sistema ,>: :•: .. . . ·, ;,. : · · • 
de Gabinete, Isto é, um Conselho de Ministros; �- Por tudo· isso, echo que o presidencialismo 
apoiado em maioria parlamentar. Com queda de brasileiro deve ser definitivamente banido da nossa 
Gabinete e dissolução da Câmara, no típico modelo _vida pontica. '·:- ·.-
parlamentarista. · , • · .-__ Só seremos uma República se deixarmos de lado 
: . E�a; :.�;e:�a�;da neles, essa con�o, que esta triste "invenção": a "ditadura esclarecid a"  (sic!) 

Deodoro, um homem voltado mais para seus .-- Só seremos democracia quando o povo puder 
deveres militares, se espantou e reagiu, indignado, Influir. Quando o povo, que elege, continuar a ter o 
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aulmmesmo._ .,.,:-,;· _,._x ,,;�-;'.ll<=•-'', -r· -� ,--;,_ ,.;No pre sid enciaHsmo, ·o povo é platéia .
. ,  ·<-, ,e; ,..,_,�..,-�--- ,.:. ,..� :; .  e>�:,, .. ,,-;� ::-.-:. Comparece ao espetáculo da eleição; s e  deixa 

. . _ o presidencialismo brasifeiro é, pois, um produto seduzir pela .presença emocional de lideranças 
Importado, falsificado, elterado e mal adaptado, que carisrnáticas;,dá a essa liderança o seu voto e vai 
não tem nada a ver com o seu suposto modelo, o_. embora para ?5sa. ·_;:.,• ,..,,_, •T '·'.,.• ;,\;'. , • � . -�
presidencialismo americano.':"' � '-? "'Í>,1':.i':l'.,::Y:.";-,�.- :.;�-·:'�-�,_�,'� ·:? .�·. �f' .. _ .. ;'J. .• �.· \\.;;,r.-4 • .:;._"'. "'... �-� 
·Jl.-,:,j'.I �.!i 4!� .. 1'! ,,<._,,-.· !:,_:.-t;,,.:,; . .:-.�,t ,,- ".,, � .,. '1�-·.r� _ ;,J.� 0af por diante, o eleitor vai assistir, entre atõnlto,
k: ,.Na verdade, 'com o nome de "presidencia(ismo•, • ..  arrependido, perplexo ou simplesmente·revoltado, 6 
��ora "? �ra�il, d� forma desastrada,. a "ditadura _ jegringolada �º�-�_us.En�°!_-1.i{f��!�·t .,'!, tf!,.: . , esdareada (s1c 1) 1deaDzada por Augusto Co�e. o :,:.• •·• ,..: •A=-n:,•,,:i-,·.,.-,·;,:>-i�<'•r ,e-:;: ... �-; ..-: 
pai do positivisn:io. .t,. - . • · • · • _.,_ O efeito, com a garantia de prazo fDCo que o 

presidencialismo lle dá, pode também se dar ao luxo 
Essa é ;utrà piada, tipicamente brasíleira ... Só de jogar fora todas as promessas. ��,;.:: •�- � 

no B rasil é que .esse·pseudo,movimento .,,;· •• _-, ... =, .,, .,J·, .•,. �,,._ • ..;,, .. ,,,. 1,.; .• ,..,.·-,_..;,. 
f ilosófico-rel ig ioso· :encont roü . a deptos. r,. � nessa hora que o povo fica de fora. Tem que 
Principalmente, no meio de nossas pouco agüentar. Tem.que suportar, Ten:i que esperar que 
esdarecidas Forças Armadas ... O resultado ar está: o prazo acãb�.' Até porque, 'se recorrer a o  
um presidencialismo que nasce sob a inOuência rampeachment"-, c«no agora, o ·sofrimento é ainda 
cfireta de um modelo autoritário de governo, ligado a maior. O país pára e a vida politica se tumultua. Por 
uma enorme influência dos quartéis. ,·._ >'r, _... • isso não aceito o presidencialismo brasileiro .. �n. ,._ 
• r f :i".: �·>� � l:J• -;.;, ·-· •,•, --------·- :.�.:-�·•:._� ··�� -,: .,..,r-:· .. ·) "� •-:..-.;: 
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Desde Floriano Peixoto, nos primórdios· da 
República, o presidenciafismo no Brasíl é um regime 
de governo de corte autor�rio, Imperial. Por duas 
vezes, ao longo da História, ute caráter 
exacerbou-se: durante o Estado Novo e após.o gólpe 
milltar de 1964. Em ambos os momentos, operCXHe 
a reorganização do Estado e sua modem�ação, 
apoiando-se no presidenciafismo pará subjugar o 
Legislativo. o Judiciário e a sociedade. No primeiro 
caso, houve a figura cârismãtica do <frtador; e no 
segundo, bastou •a ditadura do i:xecutivoº, 
revezando-se o general de plantão. · .;::,, ,; ; {: >-:-

• f_ :- '.,� j· •• ·�- �t)';, .__;.-..-.. � .... ...: .. t .. ·r.:r�t- c:,;f" 
· um balanço histórico dó presidencialismo no 

Brasil demonstra air-1a que somente Juscelino 
Kubltschek conseguiu compatibilizar" um projeto 
nacional com existência de liberdade e a melhoria 
das condições· de vida da população sem sver o seu 
mandato Interrompido. -Getúlio Vargas, �no seu 
segundo governo, e João Goufart tentaram fazl-10 .. 
foram d rama ticamente Impedidos.· A vida 
demonstrou que o presidencialismo não tem servido 
aos projetos que visam ampnar a participação 
popular na vida nacional ""• :. ·�4��· � ... -..r::.-,-�...:·; 

•• ' • J �- ,., • ...:,.,..r..!.-, .. • ..... .,. '?-��-,: �1., ·:. 
. ,. Mas hã que apreciar a questão tal qual elà se 

apresenta agora: após a Constituição de 1988, a 
mais modema, democrática e reformista de nossa 
História, manteve-se a contradição entre o regime de 
amplas liberdades e uma estrutura de Estado 
autoritária herdada do antigo regime. Jâ durante os 
trabalhos da C onstituinte, esta contradição 
manifestou-se claramente. ·Mas foí· depois elas 
eleições presidenciais· que o presidencialismo 
Imperial revelou suas graves consequências, corno 
todos sabemos. Desta vez, porém, prevaleceu a 

Roberto Freire • 

firme posicionamento do Congresso a favor do 
impeachment. · -· ,-.-.,-i -- ,,, -
"�;.... ; ..,,..-'!)_.�� ,.�:.;..� .. ,;-�·;·--� ...,1.i • ' •• .:. 
• •Durante o ·regime militar, com o Congresso 

amordaçado e I vida partidária sujeita a duras 
restrições, ·os centros de decisão governamentais 

. foram privatizados, Opl!rando-se uma simbiose entre 
à técno-buroéracia e o s  g randes g rupos
empresariais do país. Esta simbiose gerou a rede de 
coÍTupção que começou a ser desmantelada com_ a 
apuração do chamado caso PC. O combate eficaz à 
corrupção depende de uma reforma democr.!tica do . 
Estado capaz de apartar esses grupos empresariais 
dos centros de decisão, desprivatizando o Estado e 
restaurando as pollticas públicas. 1à •. · ' <·_i · 
� ... �: -� ' - --�- -•. · - ..,..-1= .:,, :,:-': .1,õc-, -�-
.,!. Esta reforma democrática do Estado será uma 

batalha poll tica de longa duração e grande 
. envergadura. As possibilidades de lnici6-la com 
sucesso dependem, em nossa opinião, da adoção 
do parlamentarismo (com convocação de eleições 
gerais e da dissolução da Càmara) e da manutenção 
d o  ·voto ·pr oporcional (respeitando a Justa 
representação dos Estados). ._ " ... : -� • ·-. . . . .. . 
-. 'A superação do presldenciafismo possibilitará o 

desmantelamento, pelo vértice. do sistema de poder 
que subordina os interesses nacipnais aos privilégios 
das errtes e das oligarquias. Avançará o processo de 
democratização da 'tida nacional, rompendo assim a 
secular exclusão da maioria do povo· sobretudo das 
massas trabalhadoras. da economia, da polltica, do 
acesso à cultura e ao bem estar social .. � ···' 

,..? ... ;!{ :�y ... .:�---.>; :r.·-�· .• ·"' .• -��;_-,._ � ... �,.'"'"· •'ti.:_�·:_· -
.-<,� 1$,r .:.�-..,.;..�,i. - - _. .. 

democracia, com a mobilização da sociedade e o doo De.,.-. - -:-::; ·. - �; �A ·"·· g'·�,.·: -� :.;·
.; ... ,...... """�" .,...,:-.\.U��4,,." • .' l,."'lf'_.� .. -", '-.tlL."",.J� ...... :4i..4 .,:.,t� '·Â!" l�. 
. ,; •• 1•.). �r• 7Jl.·.;� ...;, �'.,; ''' �; �.i\!"..,....,. · · .·.'íit,1.)-� -.1.À'-":'«l.�ti· ltA.�1!l.lll'4. 
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. - • - :--·· ··1 •. - � ,.... } • :-;.._ :� r -�: . ;;
i

� ·$·- � t. . .•· lt �-' '(•·. ,tt'-,- :- r- .-, ��1..�- " r· ·? .. ;.-:-� \; l·· ... r:J 1.�'f\ 1·_(!:--h� --�-<1� ·. 
A partir Jaq{ii v�;cê te�á doi� têxtos ·á-lfavór' dó p�rlamcntai-isinó e dois 
contrários, ·dois a· favor do p�csidi;ncialis�o e_ dois c_ontrários, mais um

! �, '"'., - 'texto que discute a participação popltlar: · , . . _ 
J R��omendamos que organize um grupo de debate

d
, reunindo pe

d
ssoas em 

., 

·l . s�u l�cal de b-abal11.o, entidade, sindicato, pà;1.i o _ou igreja e iscuta 
·� -., _: · 

. · · 1_ .·-.. · todos os t;xtos� :�� .. �- �: -;:. �-· ... 
§ · _ S;geri:i��: ��;�--�rg;�-i�a-r 0°debate, qu� c�df_i� �scre.'�� e_m �-ª folha 
1 · ·. , Je -piip�l, Je � l�do h�s �ois�s qt

i
e acl1.a posiliv�s n_o parlamentari!õmº e 

·f "�·:c'.três éoi�as �egativàs ·Jo p".irlament�rism�:J:açá'o�m��mo para o {. 

1 
:.:i...-,i'" :--��- presidencialismÔ, h:ês ª ravo·r étrês éontra .. , ._ .- .-

1 C�m'essa lista, pode-se discutir cada �ma J�as, o�vpido -�_opinião ele 
1 ,·: , · ,�··- todos. ' · ' 

l 
-� 

.. 
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PARLAMENTARISMO: SIM 

J;,,_;_,; :. ;,o , •• f ... 
. -- .5 ... -{ 

,._ • • !,. • -� ... -·· � -; .... -�. ·,:: �.,,-,: ·: -t'. i.,.. ·t::.;_ ... 
.• - e::-.. ,'João Gilberto Lucas Coelho• 

·. O sistema parlamentar de governo não foi criad� A necessária sintonia entre Executivo e maioria 
por teóricos; ao contrário, formou-se em cada país parlamentar levou a facilitar o camnho para reformas 
mais antigo atram de longas e penosas praticas na profundas e� vários países, embora sem a mlstica, 
pauagem do absolutismo para formas mais liberais comum entre nós, de que a eleição de uma pessoa 
ou democráticas. C ustou, nessas nações, apenas(opresidente)poderia-por si só-produzírtais 
movimentos populares intensos. revoluções e lutas. reformas. . . . Por Isto, hoje não se tem uma Onica forma, um . ·. - > • � • -· e ; J ·, ' • · 
modelo que tenha sido copiado. ·_. � "- ., � : • ,. , � -O parlamentarismo é o sistema do caminho, do 

" .... -,._ .,,.., ..r · � •• . --.,-1'!': .- J • • .; • • • processo, sem o conteúdo tão forte da aventura e do 
• Alguns p ontos podem ser considerados, no · milagre que • p<esidencialismo desperta na opinião 

entanto, bésicos: a interação do gabinete de pública. i�ir.:!J .. ;-.;::., ... ,•:, ... ·.-.- ii .. ·.·:·· .; , •""° 

Governo c o m  a maioria parlamentar, esta ',.,,. ·'- - .:.··. ·····,e., � • ,. 
CONollndci aquele através dos votos de aprovação Por Isto costuma formar cidadanias mais sólidas,
ou de desconfiança; a possibilidade de novas uma cultura êié regras, participação e controle sobre 
eleições renovarem a Câmara dos Deputados, nos ·o Estado. Tão diferenciado nos palses, t claro que 

- momentos de crise ou de Incapacidade desta de temos exeriÍplos de deseff1)enho mais \bertos e. 
_ gerar um govemo estãve� a separação das funções mais fechados. Mas,-seus ln_gredlentes de 
'.de "chefia de Estadoº .e de "chefia de governoº, _ corresponsabilidade, _de conflitos resolvidos por • 

protegendo mais a figura do presidente da eleições. de_govemos colegiados e com programas, 
Repúbíica; e a corresponsabilidade dos parbdos, ."em geral p�od_uzem Lm saudável amadurecimento -
coligações e parlamentares nas políticas de da próp� Sf15'iedade. .;..._. 

· 
� 

governo. 
, :e: :.;_,, , ... '. ; � :,_,' · -� /partame�tarismo ou �res�encialis�"'é •'-regra 

Com essa base o parlamentarismo costum, para o jogo do poder. O sistema parlamentar é uma 
produzir melhor governabilidade, maior facilidade na regra menos rfgida e mais participada.'�- . t,> • • 
troca de governos e pollticas quando não estão .; ; ·· �"'\ � f!1 ; 13 -5.. . _;' ·-I .• , : _. : , 

.
,.,.. 

acertando e men.os golpes de Estado. 

. -�
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.• ·:_'·Ii� :: ? , . FUNDAMENTAL i. ,, ,. : ..

, .. , :;_.-.;;�<\_r,:� -�i, ?�\.:: .. _;{_�,)_,··]_;,;:_:,::'. :•,. �Óto/F:�f:; 
,. 

-
•• _.,..,i :,p . ..:_

_Entre as numerosas q ual i�
0

ade -d:o '-Câmara dos Deputados e convoca� nova·s eleiç���- · 
par lamentarismo, ,. �oje ,uma _ .. banáeira_. parlamentares. É o instituto da responsabilidade do:;: 
suprapartidária, trê_s delas se sobressaem e mandato parlamentar, que· se contrapõe� à -
justificam plenamente sua implantação."'.•.· �'i :_ ··, !:-irresponsabilidade parlamentar e do Executivo no u/ 

·i · \-.. �;.·� j: .-.,.� \,. ,, � _· •• -:: � :� .�.;��::
t
· .. _.,;� sistema presidencialista. Ninguém é responsável ou 1

• 

··Primeira: sua inequívoca característica de se responsabilizado, ninguém é punido. Daí a 
constituir no governo da responsabilidade, onde õs Irresponsabilidade e a impunidade que caracterizam · 
governantes passam a depender da ��nfiança do o presidencialismo. notada mente o presidenciaíismo 
povo. representado pero Parlamento, e devem, por brasileiro. 

·- · • · · r, .� 
isso, a qualque r momento,  sati_sfações _e . _ •--
justificações dos seus atos. Ao contrário do Ademais. no sistema presiden�ialist[o' 
presidencialismo que, como se sabe, é o sistema da presidente acumula as funções de chefe de Estado 
absofuta irresponsabilidade dos ·atos perante a - e de governo. É como se num jogo de Mebol o juiz� 
naçã�. . , . ,·; .:!i. ,0 ·:. �- •• atuas.se também como capitão de um jogo de times. 
,. _ ·,: · . , �- ,. , ') . .( �,.. � ')h'-:': ;:'._ Num Jogo desses, não há t��ida que agüente e nem 

- Segunda: sua Irrefutáv e l  qua(idade de campeonato que se via bil ize. Já n o
côndicionar o governo à ·verdadeiià vontade parlamentarismo, a s  funções são separa.das. O
nacional, const�uindo-se o povo não riõ •soberano· presidente é o chefe de Estado, juiz, magistrado 
de um dia" como dizia Raul Pilla, mas no soberano supremo da nação. A chefia do governo cabe ao 
permanente da sua vontade e das suas aspiraçõe's. primeiro-ministro, que forma o governo com base na · ·,. '-.-� ·· ·._. ,; .. · . · : ,i�.., .- : .. · ,.· maioria parlamentar e fica no cargo enquanto tiver 

:,-Terceira: sua inques t ionével marca de maioria. porque governo sem maioria é governo 
possibilitar o funcionamento de partidos fortes e fraco e não consegue governar, com evidentes , · 
confiáveis para se constituir em.canais de , prejuízos para a vida polltica, econômica e social do 
comunicação entre a sociedade e o Parlamento, e o pais. É o que está acontecendo hoje. e; •. .,.,, ,;i;,r .· 

Parlamento.e o governo. � ::·�; /.._ .. �;-. :..,-,\;�:.\:) . .:;...�· �, · . 
··- ; .. .,. .. .!; 4

: ,.,.,� :: ,"'J:c: 
• . : ' :: • .._ .�.- ·"·.;..� Somente o parlamentarismo nos livra do 
Raul  Pirta alertava mu i to  bem que· o espectro de umfracasso administrativo permaneote.; 

parlamentarismo caracteriza os .sistemas de Ele nos assegura mudar. Mudar e tentar de novo, ... 
equilíbrio, que ele expUcava como sendo do peso e , quantas vezes forem necessárias, mas jamais 
do contrapeso. O_peso da Câmara COl!l-O voto de - assistir impotentes e incapazes, que se Hcoe o 
con�ia�ça e de desconfian_ça, podendõ jiõmear ou: mandato presidencial; ;><1.r.í, � »>"� .,. ��·'.!':�'
destituir o governo, eq�íll-�rado, con��lançado -. - _.,. � ;M1" '. � �'·, :-. · .;t-:-,..-,� � .. y. �� _.,, , � ·b·� 
pelo contrapeso de poss,b1lldade do pre�1dente da,• , ... � --··· ,.. · ··· w".1,�-,;,.,:t_ · ..__;, �-� · 

. R,epú_blica; �� ��!!e ��A�d-�, �e_.r0

di��olver �.: .• ,�P<tado F�Sl :r.� �-....�·Y,n '* _-, ·,,. 
... 5i�ffl���3,i����- ��)�����"t¼.�:":�:r . . :· .. ,

;'i,_��1· --·�-'*-i�iri.�?'�- '-f�-5.-1�·� � .. �.._:t... ���-
� ?i� --�� 1: �od'lit��,�i.fr::h°'-:��-: ..e ;\""'!:_ ..... - -� !. 1

;-

-:;.. _.; .. �:!.. _;#. ".'i�<: )J- .. � .. � ,..-.;,.,", ... 
• • -,;.���--:� .. ,";1 "'!� �h-r� ..... -�

\..,
-:- �,. .- ... �::-... ,.;.•,,, r1 .f ,.:?;. ·.::,.-_, iJ V\\ 

Qual:ra mcdelas1 ·�:,.-:;;.;.®·�� ;__!' ,-,;L�ança -<-�� P�- ;-,, �- -i,i .;-� • ��-
..,- ,,. ..,...� ...... .,. ... ,,_ ....... ,.- -- .. � ,. -'l � • ... • J ..... ·.__h 

4·· .. ,1r- ·., ,� •• - -- , ":�·..-;e -.• , -•• _. ·l!epubGca mista ertre parlamentartsmo. t ?•· �ttãr .. -� -••� �- :Estados UnidoS
-4.

-.. ..._J-·\.�� e presidencialismo. O presidente tem :i_·-r. "!"->- _{· .. � '-?··"-� ,t �.. ;,,,1� �· .;._ ''-' • ,; -�;u �,v{-•,;l-'s' .: ->,.multo poder e 6 elelo diretamente para República parlamenlarisla.O presidem Regime p,esldenclartSta, o p<esidenle 6 ,um mandato de Mie anos, mas a chefia não tem quase poderes, 'quem govema elei1o por um colégio _elclo<at fonnado do 9overno fica a cargo de um 6 0 primeiro-ministro. 0 voto 6 por_ rep resentantes dos pºart i dos primeinHnnstnl: O volo 6 distrital em proporcional, votando-se em Uataa vlonooo1 emcadaE1tado.Opre11dente doiatúmoa. ., --�· par tld,rias. A Ctmara • elella escolhe oc secretHos (minislros), mas, ·· ._::,-,.í;. __ 'Jng�terra · _ diretamente, usim com o pa rte do 6 o Senado que aprova ou n.ão 01 � 'I · �""'f"""'· 
_nomes. O voto 6 diatrilal ;·;-,�--�1;�·,;;.;,;1��;..-�-�rlarner4aràta. Senadº· :e. �.- ,,.-. · : .. �-

; ,;:.. ·_;,:,, ./ .. �:Af$: .;'.��\l.C;"Ara�6u11u�doE1tado.Ovoto ' ·�'., � /}'. '-'·. ,:'·°f' .,'.i,·�- ; .. �. · · ·.�. :� .. ; :t�� · \ .. ". R-c, cfiat�I. ffj dois pa,tJdos. ". · ! .. 1 ..... • 
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PRESIDENCIALISMO DEMOCRÁTICO 

...... 

Toda a tradição d emocrática diz que a 
democracia quanto mais direta melhor. Hoje não se 
pode ter democracia direta-como na Grécia. Nestas 
sociedades complexas em que vivemos. a solução é 
a democracia representativa. E é o presidencialismo 
que permite o exercício mais direto da democracia. 
No parlamentarismo são os deputados que elegem
o presidente. No presidencialismo é o povo que elege 
diretamente o chefe do governo, sem intermediários, 
sem o colégio eleitoral de triste memória. 

- Além disso, o preside��·lelismo é mais
democrático porque assegura mais equílibrio entre 
os poderes. Permte que o Legislativo fortaleça e 
controle o Executivo. É falso pensar que o 
_parlamentarismo fortalece o Legislativo. Nos países 
que adotam este sistema, 90% das leis são de
iniciativa do Executivo. No presidencialismo 
americano 70% das leis são de iniciativa do 
Congresso. Isso mostra ·que 6 o presidencialismo
que assegura através do choque o equilíbrio e a
democracia. E acontece porque tanto o Executivo 
como o Legislativo dispõem de uma legitimidade
oriunda do voto popular. . : , . __ 

..
.. : ,., Vladimir Palmeira • ·-' 

, Também a f lexibi l idade etrib ulda ao
parlamentarismo é discuUvel. Margareth Thatcher 
convocou eleições gerais para o imediato pós-guerra 
das Malvinas para explorar o prestigio adquirido 
naquela aventura dos generais a rgentinos. 
Manteve-se dez anos no poder, desgastada foi 
substitulda por outro conservador John Major, que, 
aplicando o mesmo golpe, convocou eleições gerais 
para o dia que lhe convinha. George Bush,
submetido aos rigores do calendário dá democracia 
americana não põde explorar o prestigio que 
conseguiu na Guerra do Golfo e foi derrotado no altar 
da recessão. Isto significa que é o presidencialismo 
que assegura uma real rotatividade de dirigentes e 
de políticas. .. , . , , 

..·,,. . ---· 
·; Salta à vista também:o �ráter-�is �olitizante 

das disputas diretas para o Executivo. Este é o 
momento privilegiado para o debate dos grandes 
temas nacionais. Foi sob bandeiras tipicamente 
presidencialistas que. na última década, o povo 
brasHeiro se mobilizou pela democracia: campanha
das diretas,· campanha do Lula e ,há pouco,
campanha do impeachment, cujo sucesso desmente 
a tese de que, no presidencialismo toda crise polltica 

·Quando os parlamentaristas falam em se transforma em crise de Estado a ser resolvida 
estabilidade, comparam Santo Antõnio com através do golpe. Isto significa que foi sob o signo do 
rapadura. Coisas de natureza distinta. Não vale presidencialismo que avançamos na mobirização 
comparar o Brasicoma Europa. Não é o sistema de popular pela democracia._ ..; _ ,a ..., ,,._,.,, ._ ., .. 
governo que garante a estabilidade da Europa. São •. ,.�- ·, i : • · ,·l,: , , • . • · ,::..�-, . ·: 
as condições econômicas e sociais alcançadas :,., Em verdade, o parlamentarismo visa a reduzir os 
pelos países daquele continente. O Brasa pode ser ·espaços da democracia até agora conquistada e 
comparado com a lndia. onde a expectativa de vida poupar as classes dominantes de sustos como o das 
de uni primeiro-ministro está cada vez mais eleições de 89 e do avanço das forças progressistas. 
reduzida. Ou seja, precisamos abandonar os --�·,('<-_�---·::-;a-.. c "1:'.C:' �W-�-::d�-..:+ ,.,·<
raciocínios mágicos e encarar o real Este real passa �- � �,t,.;,.-.;,,r.,.,_� ..,_� °ill• . -z<..i Ç": 
até p_�la compreen�o de que a estabílidade não é ,

'.··; .; '., · º · .. , 
• .. _ _ ·, . ;:r;.";: 

propnamente �ma virtude a ser louvada por quem fOtputadol'odetal,UderdoPTnaCAm11a-Dopg� .•.•.· 
. qu�r tra�sformar a socied

. 
• ª��- t�t�

-
� \ ;...,.-;. :--

;
r:�-: 1-3� .z:

_
,.=� •... 1,::c;� 

.
·
·
cj("J��- � ! :"?}; �. r4·<·l �t�· :.tr: J:) _ _ J""J�_.��;·_;:11. 

•. �r ··-: �" .... , ··,�i-.1;��ÃJ'ô-... !f,,.·_ q;�"!'cW. :a.:�}\\'!!:,:;' •• ,;_f !f;:;r",0 �-- ,'Sfl�- ��
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-Os defensores do parlamentarismo aflfTTl3m que 
esse sistema é mais estável, as crises são mais 
fáceis de serem resolvidas. Lendo os argumentos 
favoráveis e os contrários a esse sistema, discuta 
qual o significado da estabilidade em nosso pais, ela 
é boa ou ruim? Argumente levando em consideração 
a composição de forças pollticas no Brasil, nossa • 

··.:_, .:,;, t.. - - -

história 'recente e"às lransfonÍiações'" necessárias 
para acabar com a miséria e a o·pressãÕ. :-,· .. 
.. � -!',.---.. ,�;,� •. :.. ,i., .. , • t,,:;i.� �-'-',1,_-11-··"1'-��i),rn,.-::. • 

·4'!'••·•··· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
4

:-- ··;:.-···�t:,t -:--• .... -;.. • ;;:�·-.-�··:t,7:·:1,· .... _;.;..,: ·· .
:• -,: Os presidénciaÍistas acreditam que esse sistema 
é mais ágil Discuta se essa é uma qualidade 
importante _ou não, levando em consideração a 
história recente do Brasil e as transformações 
necessárias para mudar a cara desse país. _, -!·. 
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Marco Maciel • 

Acabamos de presenciar um exe�lo de como· o sistemas parlamentares, na medida em que previstas 
sistema presidencialista de governo é o que mais n� Constituição dos Estados Unidos. Impõe-se 
convém ao Brasil. A aguda crise política vivida pela também na revisão, melhor dispor sobre a 
nação, demonstrou grande vi ta l idade das prerrogativa de sustar ou suspender os atos 
instituições brasileiras e excepcional prova de regulamentares do Executivo que exorbitem o seu 
maturidade. Vou mais além: a capacidade que o poder de baixar normas administrativas para o 
presidencialismo exibiu em administrar a crise foi cumprimento das leis, cogitar da criação do Instituto 
superior, talvez, à do sistema de Gabinete, o de Investigação -�r�mentar Permanente. 
par1amentari�rn<?- _ 

:··
,,:. -� -f;.--_r

:.._ � �-:l:;..<-_.,..·. - -�.. . . ...... .... : - . . . _ .• 
• ... • .• �- :. ._, .• . ,. -. • · Com relação ào Judiciário, urge atribuir-se ao 

Assim, essa crise que, no ·primeiro momento. SupremoTribunalFederal a apreciação dosvetos por 
parecia �er posto em cheque o presidencialismo, ao Inconstit uciona lida de das leis votadas pelo 
contrário, mostrou que este é o sistema que mais se Congresso Nacional.'Assim, o Judiciário ganha uma 
adequa ao pa rs. Sobretudo se considerarmos dupla jurisdição: resolver em caráter definitivo as 
algumas peculiaridades bra sileiras: ser uma divergências entre o Executivo e o Legislativo. Como 
República Federativa de enorme extensão territorial, ao Judiciário se reserva o direito do contróle jurídico 
não possuir estrutura partidária consolidada, não ter dos atos do Legislativo, a este se deve conceder a 
uma burocracia profissional e nenh_uma tradição faculdade de controlar, politicamente, os atos do 
histórica no sentido do parlamentarismo.. ,• .,, Executivo, suspendendo a sua vigência, sempre que 

. •. , , . . • • os entender contrários és diretrizes políticas 
A Cart a d e  1988 concebeu um novo adotadas e sancionadas pelo Congresso. Este 6 o 

presidencialismo, reforçando as atribuições do presidencialismo que convém ao país e ao povo. Um 
Congresso -no plano legislativo e da fiscalização- e governo que não seja apenas congressua� pelo 
conferindo ao Judiciário novas tarefas, Inclusive fortalecimento daS: prerrogativas do Legislativo, mas 
pollticas, para dirimir conflitos entre poderes.' Aflás, que seja igualmente um governo Judicial, pela
quem observar atentamente as conquistas contidas ampliação dos poderes do J'!_diciárlo. � ·; .•••• 
na Carta de 1988, com re lação ao sistema de • · · ·- �-

- -
governo, verificará ser o presidenciafisrno que hoje Em cohcluslo: o presldenciarismo é uma forma 
temos e praticamos não mais um presidencialismo êfe governo que, como qualquer outra, pode ser boa 
hegemõnico -ou . par� usar o. rótulo !3e Arthur_ ,U mê, dependendo do bom ou do IJ1!1U QJO que d�la 
Schlesinger "imperiar- mas um moderno; 1,1111 novo se faça. Oivlcfr os poderes nacionais pode ser uma • 
presidencialismo, caracterizado por um sistema de Jentação a mais, ·em face da crise que -vlYemos. O 
-permitam-me â expressão� "equipolência ife 'r1sco· que êorremos, porém, 6 o de, premidos por 
poderes". Nada impede, nem desvirtua um moderno alguns equivocados exemplos do mau uso do poder, 
presidencialismo que, no ensejo da revisão criarmos falsas esperanças, corno se o rótulo ., 
constitucional, façamos novos avanços. Dentro .. constlucional que déssemos ao novo sistema que 
desse raciocínio, pretendemos Incluir, no texto· ela lluscemos tivesse o condão de resolver todos os 
Constituição, outras praxes 'equivocadamente males. Devemos, portanto, evitar, a pretexto de 
classificada s •• como tipices , de �,istemas superar todas as contradições Internas, de sermos 
parlamentares de governo como ton:na de fortalecer conduzidos â criação de um sistema desprovido de 
o Congresso e o seu poder de co.ntrole sobre a .meios de sobreviver âs crises por cujo agravamento 
administração _ e o Executivo.'·Refiro-me. podemos ser todos responsáveis. :.,5-� . _ .• 
particularmente. à ratificação das es·colh_as � : � • • � - ·'· -· ·, -- , � .·'; ,-.1 :!t; 
rrinisteriais, por e�empto, que não são.privativas dos • -• Udtrclo PFL no s,no<1o F_,., (PEJ ':t· .. '. 

·, .. • !{,·�·�·�""}• ·:·• ,.y ,·11;'.!'· ·-�!:t.J.f.:S.·· ·;1-, •··,�·-"·> !--" :->." ·"·4�} ..\.; '·l-- ;:,.· :;-- ,:.1�':t 
� .. t.\ �:f"('v ...... '/'� -/� ,=-,,.,..�.f·.�;--.}r,:·;.�4 !·_: ,, i ....... , :�'1;-· -�-- '.'";,!···s·.·-t_�; .. ,? �.. ·;_ .·•," 
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PARLAMENTARISMO EXIGE CONDIÇÕES PRÉVIAS 

Prisco Viana • 

O parlamentarismo, que se pretende implantar . O sistema parlamentarista não se casa bem com 
no país, supõe certas precondições cuja ausência o' gênio la t ino .  Na França s ó  vingou o 
desaconselha sua adoção. Por exemplo: requer •. semi-presid_!l_ncialis mo. Na I tália apesar da 
parlamentos compostos por representantes de prosperidade econõmica, sofre abalos periódicos, 
poucos partidos, de preferência apenas dois daí o movimento atual em f avor do 
partidos, muito nítidos do ponto de vista da definição semi-presidencialismo. Enquanto aqui se discute a 
de suas doutrinas e programas. É Íír4)raticável, múdança para o par1a�ntarismo na Itália se pensa 
portanto, com rroitos partidos dada a dificuldade de o contrário. Na Espanha e Portugal a experiência é 
aglutinar correntes majoritárias que permitam a multo curta para que se possa avaliar. No Brasil foi 
formação de maiorias sólidas para da rem aquele fiasco· de 1963 que está muito presente na 
sustentação ao Gabinete. "O parlamentarismo só dá memória dos brasíleiros. É de dificil adaptação nas 
frutos quando se apóia no sistema bipartidário rlgido• n��ões que:ad9tam a forma federativa de Estado. 
-ilissecertavez o proressorManoelGonçalves. Pelo ª· ' · 
menos numa visãÕ de médio prazo não teremos esse ' A rotatividâde dos gabi�tes só não provoca 
quadro partidário contido no número de legendas . maiores transtornos, quando o Estado dispõe de um 
partidárias. • • _ ·. ,:-

aparelho administrativo estável e competente. Um 
serviço públic:;o fundado no principio de carreiras. Isto 

· O sistema só vinga onde o povo tem elevado é,: serviço pubfico baseado nos critérios do mérito .. 
nlvel de cultura, inclusive de cultura política e onde Aqui quando entra um ministro ele troca do 
são Igualmente elevados os hábitos cMcos e a secretário-geial ao motorista. Já pensaram o que 
consciéncia jurfdicada população. Éum sistema que será isso ·com as suc essivas mudanças de 
melhor se adapt a nos  pa lses. regidos por Gabinete? ')_gora mesmo o presidente Itamar Franco 
monarquias. Nas repúblicas sofre constantes está is voltas com intermináveis negociações 
sobressaltos. ; .• _ !

. 
_.,.� .. ,. ., "' pÓlíticas pará prover cerca de 20 mil cargos de 

'· O exemplo da França ilustrá bem esta afirmativa. 
diferentes ��calões do governo. ' :· 

Até o advento de De Gaulle o pais viveu sob '-: Não se enquadrando em nenhuma _dessas 
Instabilidade cronica. Sob sua forte iderança é precondições, o Brasil não oferece um quadro 
instituído o sem-presidencialismo, fórmila hlbrida, propicio â implantação do parlamentarismo. Fazê-lo 
com '· predominânc ia  de · Ingredientes seria lançar o pais numa perigosa aventura . ·', , presideÓCialislas. Atualmente,�quando o partido do ;, - -·� • • • ' , �. 
presidente Miterrand tem o domlnio do Parlamento, 11' O partàmentarisniõ' àca�eta

. 
outros transtornos:. 

pode-sa dizer que na França atual o que existe é um gera govêmb�1'1stáveis, com gabinetes a mercê da 
presidencia lismo, éonvivendo com práticas maioria eventúàl do Parlamento; instala governos 

· parlamentaristas. ·•· .. ·. ..;: •• : . • • desprovidos·de planos administrativos exequíveis, 
t "�' ._.."' r._,.; 1 ·;,·, .,_ � -� .

.
. , � estabelecidoi1 sob condicionamentos resultantes da 

, · Só então a França reencontrou a estabilidade CO"l)()Sição heterogênea da base parlamentar e 
pÔlrtica;•-.ntes do semi-p

.
resídenciaíJSmo, • o que · devido, ainda, â alta rotati.,;dade do poder. Às vez.es·,..r 

,caracterizava o parlamentarismo· francês· era a -. para formar um Gabínete, toma-se necessârio 
!fraqueza do Poder Central, as quedas suéesslvas -..·co�orcom pequenas bancadas,até de partidocujo 
·. dos gabinetes, o caos, como retratado por Emile programa I o oposto da fração majoritária, obrigando
· Faguet � • '' ·' • - · · . . "l esta a fazer concessões que lhe desfiguram e· 

...,. ·"- �· ··," -� .:&' tt. ' ·' · '• • qqebram •:_unidade do programa de governo; 
· .:,;.•os··deputados admi n istram· e os mantém os- países que o adotam sob agitação 
ministros não. Os deputados pas5,1m suas Intermitente-e obriga-os a apreciáveis despesas com
vidas nos Ministérios e os ministros passam o ·p��cesso'celeitora l. Eleições su�essivas • 
as deles no Parlamento. Cada um está a· n:,o�ilizarem_�nsos recursos financeiros: Sendo 
cada momento onde não deve estar e não-· assim não·_s!l deve adotar o partamentansmo no

' ' Brasil -· .t- � ' està nunca 9nde deveria estar". . ·· .· .. . 1 : , •,. ,.., , • , �,, i �--_ • ·; 

_ 1- _ 
� ..,, ·!,•--� .F�4(PDS13A) '· 

�.: .-.�r ,,M·Ç, ..,. • .-,• 
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A cada Íe�po •. às ·�rttes brasíleiras· descobre� 
um modismo que oferecem como solução política, 
desde que nada mude na estrutura:nas prioridades, 
no tipo de modernidade que se deseja construir no 
país .. - �:· .-. .. 

1_
1
_;� '��·-· :::

_�
- �� ·; ,' ___ �- . - :� � 

Monarquia,' presidencialismo: ·ditadu
.
ras, 

parlamentarismo, passam a ser os temas das 
agendas das elites, como uma forma de não 
discutir-se o caos social, os equívocos de uni século 
inteiro de um tipo de sociedade inviável e indesejável 
para a realidade social, econ.õmica e cultural do pais. 
E são implantados sem que nenhum dos problemas 
centrais e reais do país_ sejam enfrentados. . ....::: . ----·· . . . '. 
· . Depois de üma' dura luta. contra a d�adura, de 

uma constituinte construída com muita participação, 
de uma eleição direta de presidente, de dez anos de 
democracia, o Brasíl volta a gastar energia em uma. 
agenda discordante com a reafidade nacional. E 
mais uma vez se oferece mudar o sistema de 
governo, p�ra não,mudar a anãlis� dos problemas. 

Seis razões fazem dwidar 'sobre a' mínima 
chance do parlamentarismo resolver qualquer dos 
problemas reais do Brasil, podendo agravá -los. E 
uma faz �esejar que ele não seja !mpla_n!a�� agora .

• 

: Cristovam Buarque • 

Assume-se ·que. o trob.ié�� é·poll tico.-e o 
parlamentarismo é a ·solução.Isto dificultará o 
en!endimento correto das �ões da cri�e. 

0, •• ;-i·;. _,. 
; 2. Á "neces;lda.de· ;,� �ildan�ts; ,.o �r�:u'
precisa mudar seu rumo, suas prioridades, e· Jsto 
exige um programa de médio e longo prazos. O 
parlamentarismo busca sua estabilidade em acordos 
de curto prazo. Inviabiliza a definição de medidas 
que reorganizem a economia, que crie um sistema 
público de. educação e saúde,· que reoriente a 
produção agrícola, etc. O parlamentarismo ê 
necessariamente um regime útil para manter o status 
quo, como já existe nas sociedades européias, mas 
nunca para enfrentar uma ruptura de prioridades e. 
implantá-las no prazo necessário. 

� � l �.. • 
·.:' "'; .,..,. 

3. A neces$idade d� ;�tabilidade; Em nome da 
estabilidade, tenta-se implantar o parlamentarismo. 
enquanto que a sociedade continuará partida. 
perplexa, sem uma proposta hegemõnica para seu 
futuro Se howesse uma estabilidade polltica, ela 
estaria descolada da realidade caótica da sociedade. 
Isto é impossível e indesejável. 

O parlamentarismo, com os acordos de curto 
prazo em frente amplas que mudarão ao sabor dos 
arranjos, sem sintonia com as necessidades sociais. 
não trará estabilidade e a inda gerará uma 

'. · 1. ·o entendi,.;jento das razões da· cris.é: ·o instabilidade maior, sobretudo pelo choque entre um
problema brasileiro ê de concepção de sua· presidente e um primeiro-ministro.' Ninguém pode 
modernidade. de definição de suas pf\oridades, de esperar o mínimo de estabilidade em um país com a 
correção de um rumo que tem exigido concentração crise social brasileira tendo um presidente com 40 
de renda, endividamento, innação, abandono das milhões de votos sem governar, assistindo as 
políticas sociais. °A crise brasileira· ê social e políticas de um primeinHninistro eleito com 10 ml, 

. Ideológica. Social pela divisão e Ideológica pela idéia 50 mil, no máximo 100 mil votos. • •• _r' � �. " • 
. que a soci���e ;�_".'!. �.9 'º �� �-qú�a�e, ��que

..;· ..
.... � -;;. -tr • · -.. :,,�_,.·�.4t� \� :� :.:='-.�/�-� ··.:i ·" � 

,��.P���\ �·-��-14'�� �-r-3:.:,i: .• :�.�.c ,-J·
..,

,_f .,, 4. � nKe_ssfdade da democrada: Qualquer� 
,.,,,�',;;:.,. ... . �"'..::.x.:r.--:- t .-,.1 .... ... ::� �.;.-. � _ ,._,. ,· .... -o·_...ci '-.' .. , .. ��- que seJa o reg&me de gove�no. a construção de uma 
• .• r . Duranfe décadas, a soe1edade brasíle1ra foi nação estável vai exigir a continuidade da 
· ��duzida dentro da idéia de que �eus problemas::'.' democracia. O prêsidencialismo, apesar do risco.de 
eram apenas económicos. Nesse período, o pais seu poder, oferece ao !lOVemo a garantia de um 
apresentou uma das maiores taxas de crescimento mandato, durante o qual suas propostas serão 
no mundo, mas 11ão resolveu os problemas de executadas. O parlamentarismo, ao não oferecer um 
construção de uma nação. Ao contrário, ela ficou mandato garantido, cria'uma tentação de quebra da 
mais dividida. mais vulneráve� menos satisfatória. A·· normalidade. Isto � ainda mais grave em um pars 
falência do projeto econômico leva ai discussão de· com a variedade de partidos que obrigarão qualquer 
um projeto político, mas sem uma sintonia direta com governo a uma constante Instabilidade nas 
as idéias·de projeto de país, sem vínculos com as- COIT1)osições dos gabinetes. -��, ·-.:,. · �-•• : 
mudanças reais em suas estruturas. J.·. � .. ;::,: �- .:. .,: • :.· -'1.,-,.. 1'1-!.'-�' .;,;;\� -� •. ;,,, 4l, _,. 
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" 
Por outro lado, o parlamentarismo, para poder 

funcionar. vai levar os partidos maiores a tentarem 
mudanças pollticas que eliminem a 
representatividade dos pequenos partidos. Em um 
país com um quadro ideológico definido, como na 
Europa, isto não traria dificuldades, mas no caso de 
um pais como o Brasil, onde as alternativas podem 
estar ainda para ser Inventadas, a eliminação de 
partidos pode castrar a criatividade polltica da 
sociedade. Mesmo na Europa, com o surgimento da 
necessidade de um pensamento ecológico, à 
eliminação de partidos pequenos começa a trazer 
prejuízos á construção de uma nova modernidade. 

5. A pedagogia da polftica: Um dos principais 
papéis de uma eleição direta para presidente é levar 
a população a debater os rumos Muros do pais: seu 
destino, suas prioridades. Mesmo um pais maduro 
como os EUA, teve uni debate deste tipo em suas 
recentes eleições. E foi este debate que levou a 
população a votar. 

No parla�ntarismo a eleição será toda local, 
c'ada deputado disputando votos dentro dos 
problemas específicos de seu Estado, sua cidaje, 
ou mesmo seu distrito. O Brasil não será um tema 
.de eleição durante um sistema par1amentaris� .. 

MesmÕ ·na Inglaterra· é França, palses que não 
estão necessitando de mudanças maiores, o debate 
nacional ocorre porque os poucos partidos, com 
seus llderes definidos, têm um mínimo de chance de 
serem escolhidos para primeiro-ministro. No caso do 
Brasil, no caos geral e na variedade de partidos, será 
lmposslvet imaginar quais, quantos, e ·como seral 
formada a maioria. 

�. • ' 1. .... 

. .. .... .;.. .. � ' 
. ;Para complicar, no Brasil a maioria dos partidos 
tem pouca ou nenhuma coerência nacional: a maior 
parte dos partidos tém posições diferentes conforme 
o Estado em que estejam seus militantes. Neste 
sentido, um mesmo partido ofereceria propostas 
completamente diferentes para os problemas

,1.; 

:.::.··;_:�� .:· .. 

nacionais, confonne o Estado onde seus deputados 
disputam eleições, para representar o Estado e não 
par� governar o país . 

No Brasil de hoje, o parlamentarismo seria o 
mesmo que escolher o governante com base em 
uma eleição, ou sorteio, entre os políticos que 
disputaram eleições para vereadores de suas 
respectivas cidadP.� 

6. O compromisso histórico: O povo brasileiro 
não esquece que muitas forças pollticas lutaram 
anos, mobilizaram a população durante meses, e 
ofereceram soluções a partir da eleição direta de um 
presidente. Ignorar esta luta e cfizer que o presidente 
eleito não governa é no mínimo um ato anti-histórico 
e de difícil explicação. Dizer que já não é necessário 
elegê-lo diretamente faral das Diretas.Já uma 
simple�_ artimanha para tirar_

os militares do pocer. 

· ·1. A. vantagem do parlamentarismo: Há uma 
razão adicional para não  se implantar o 
parlamentarismo em 93. Ê que ele é um sistema de 
governo mais inteligente, ·mais elegante, mais 
democrático. nos palses onde a sociedade está bem 
estruturada, o pais tem um rumo definido, não há 
necessidade de mudanças, nem de rupturas nas 
prioridades. Implantá-lo agora é desmoralizá-lo, por 
usar antes do tempo, uma receita que deverá em um 
Muro distante, ser útil para o Brasil.· 

·Agor.i não é hora de ·defender o status quo, 
portanto não é hora de propor a ausão de uma falsa 
e indesejável estabilidade construída sobre um 
pântano social. Ê hora de rever o futuro, fazer uma 
revolução nas prioridades. Isto não se faz com o 
parlamentarismo. • · .: · · , '. · 

;·�t;:;.:;t�::·:��-��;�:��L;\: -��; �- .:-·. 
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1 Plenária Estadual de organização do Plebiscito da Alca 

A primeira plenária de organização do Plebiscito da ALCA no Rio de Janeiro 
aconteceu· no dia 17 de janeiro de 2002 no auditório da CUT participando 60 
pessoas de diferentes movimentos, entidades e organizações populares. 

Dando início aos trabalhos, Sérgio Almeida - Sindicato dos Engenheiros/RJ -
apresentou de forma sintética o que é a ALCA e o histórico e objetivos da 
campanha contra a mesma. São eles: 1) Impedir a assinatura do tratado da 
ALCA bem como suas negociações; 2) Alterar o modelo econômico vigente 
no país; 3) Defender a soberania e a autonomia nacional; 4) Construir uma 
alternativa popular de integração soberana entre os povos da América. 

Para atingir estes objetivos dois grandes desafios se apresentam: 1) expandir 
o debate na sociedade e 2) fazê-lo presente no debate eleitoral.

É fundamental termos consciência destes desafios pois são eles que nos 
possibilitam perceber que a Campanha é, antes de tudo, um processo de 
luta construído coletivamente e que não privilegia nenhuma pessoa ou 
entidade específica. Além disso, tais desafios reforçam a idéia de que o valor 
da campanha não está somente no plebiscito, mas em todo processo de 
discussão e organização popular que ela pode gerar. Para que toda esta 
potencialidade da campanha de fato se realize foi convocada essa Plenária, 
que tem como principal questão: "Como devemos trabalhar para que este
processo de luta se torne massivo?" 

Em um segundo momento houve a expos1çao do professor Reynaldo 
Gonçalves detalhando o que é a ALCA e o que ela representa para os países 
latino-americanos e para o Brasil especificamente. Essa fala foi seguida por 
debate visando aprofundar e esclarecer alguns pon os que ainda pudessem 
estar confusos. 

A discussão seguinte pretendeu tirar alguns encaminhamentos práticos 
quanto a organização do Plebiscito no estado. 

Encaminhamentos 

• Composição de uma Secretaria Organizativa do plebiscito capaz de
coordenar as ações no estado e articula-las com o calendário nacional da
Campanha Jubileu Sul. Inicialmente esta secretaria se dividirá em três
frentes de trabalho: comunicação, formação e finanças.

• Listar as entidades que tem meios de comunicação próprios, jornais,
boletins e etc, para em seguida propor a publicação de matérias e artigos
sobre a ALCA.

" 1\ti11gir :::-etores da .-..,0c1c:dad�.: r 1, -o orLlar 1iz;-::uus , ·-:::s;oc81 .,:u i i-1,,:t2:r1:e�,, .J!,,:, ,1 
de formar urn gr-upo de frente que possrJ dar palestr'.'ls nos bairros, 

< b · (:,\, \l),\__l:K, / <;:-\\,\)v-, 
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• Através da CNBB, marcar audiência com o novo Arcebispo do Rio de
Janeiro Dom Euzébio para avaliar qual será a posição da igreja no
plebiscito.

• Divulgar as atividades preparatórias do Plebiscito em encontros regionais
no Estado do Rio de Janeiro (sul fluminense, norte fluminense, região dos
lagos ... )

• Utilizar as Rádios Comunitárias como pontos de promoção da
organização local para o Plebiscito e também para terem urnas no dia da
votação.

Entre as entidades e pessoas que se dispuseram a compor a Secretaria
Organizativa estão: 

1. Sindicato dos Engenheiros - Senge
2. Fórum Fisco
3. União Estadual dos Estudantes - UEE
4. ATTAC
5. Tânia - Sindipetro
6. André Freire - PSTU
7. Consulta Popular
8. Políticas Alternativas para o Cone Sul - Pacs

Ficou agendada para o dia 18 de fevereiro de 2002 às 18 horas no auditório 
do SENGE (Av. Rio Branco 277/17° andar) a primeira reunião da Secretaria 
Organizativa. É fundamental que cada entidade possa estar enviando seu 
representante. 

Contamos com a presença de todos! 

........ .. 



. �\ti '017, il'\ \-l l \'ili 1 . :�\ O L \ 7__ou L :

\\�\)\J\f-:\Q � YLQE\SC\% � kLCA. 

l���\l\i� .._ St�\\ 8 i:>- ��\5 �� \\�et\CA Lt\�\�� \\ �?.J,--\.D, � L f:\ i

\J� s€;\���\\�-
. � Lt\ \-\ Q'-. ¼. e_� 'vt>. CA�\ts \l�" -\J'ê �� \J IA 'S 0C u, l f.l. u 1J �\ !'.\ l I io' 1 � U'trtl."' m IA.

\J\,t,Jl. G\\v\\\J\\"'� � � �\)til\UJ ('l\\'J ��'-- G:i� Co t.., l\ �ID\ctp,i ç/\D Oó 

<so \i_\L �tssct\S.

•D\� 2c\ a'l.\ 2tü7-- i�\J�\�o � \\u�t\��\\\ ct�� sebl\8 A \S\ \J��

�'6'?-..��. L�CbL. �tw \\f2R_\L'0\'0\.6 L �-�) ·

4 U\\ 2-i\ oi\ Llli2-- �L�N�\<-\k "DG CA\��\0\-\� -=s-u 6\ltiv �S\JL.
. 

LB>VL S�Õ �f,\\)LQ.
\) �\J '-A 

•�\� o�\ t3 \ Zoo2- \(í\�5�� �t. \\\J· �\b �J�� lo� TI\�tT'\DS �\)�{\� e; \ C\ .
--�--'---· \ \ -----. \\

t__�CJ\\�\ \\Ç:\N\ e; W�

-� Q� \J\\:\ c!0 '\::As Ç t. c:R.it.l\ i, t,.S t)'. �e ITT\ \J/<'S : \0�J�J¾!To / Cok\ V 1-i \ Úlç.fo 
e �, \Ji \J çr&.

S�\..\\\ ç�; tl�ARtc\tA (c.RL) - 3:\�Dl<Ji \r:iv· 11- 1 _ ' . 'P \ w \ e \A - S'eRG'ià A L lt\t;) 0Ae_ ?I\ cs) . e:, e; N (, e) . ' e 0 � \J \:i \(j\ c;iõ : A�\,,\"'\.\ \J o e [\ TT 1\ cJ -- A' L \J W.o - '?LA\}\ (º ) ���\)e ( \) . � . t .J . () \ · D · -

-"{;. '2.S \ 02-l z_mL 'i\ç _f(ro \ s1s S\ �t\t\;e'l:\ên (�1J.'y�
1 3� _

\ C:> \) ' • e_ e, \S\% - R::í J - 2- , L� \-!, \\ � 1\ t s\J'.\ \'l\J \\ L . íl � 1\ "\B\Jl>S e mt�. 
� k�Q\:_)Q\ C}.) \�-R�� f\��f\ts St�\P.\Jte \.')� e_ �\\�\'Jt. 

'3'\.J\5 BS ��-\- <y���sl 



FROM: PASTORAL OPERARIA NAC!Ot--lP.L PHONE �n : 0115044382 Mar. 24 2002 01: 0rn=·r-,, P01 

·
'" 

Pwan11 aaerarl• Naclaaal 
Pt'ü"i'M dJt. f.!.é:, J t,•1 ,. 8.11l� 1 '-U\l / ,(.V'" u1,..:li1.-.· - (.''.�Jl\\'é"" -- S,.li,:• Í"-íu�et-�1• · t· ,.,.� .. : (� f (JfJl.·<N'h"a 
'J'"a:J,,: .(()' l) .. , t C:�ti··-1 :JO� • . l··'f,M.w.·. ,( .. J t) 3: &t..-1'-42i�2 9' e-n14,,1tl: i1o1, .. t.u,u .. --l.-.H1.�J�i Ílf...<.''"'l ... �l,r 

São Paulo, 19 de.fevereiro de 2002. 

'

1Quqlquor.coi10 que voei poua fazar ou sonhar, vo.c@ poda começar. 
A cor(lgom contém eM 1i me1ma o podctr, o gênio o a magia'' 

(Goe�ha) 

COOR])ENADORES })A .1S"ROll1AJUA DOS TRABÀLJIADORES(A,\J 
Pm,toral Operária 
P,IMP 
.IOC 

.MTC 
CP.O 

Ari- Grifo ,tos Excluído.,· Robt.!Tl1al -SP'J'.1 
Vflléria - CP1' Pe. J r,,rgc - .r.lllrchfl " Pé 
Regina - Ct1.rn d" Solidariedade . Goretti ··- Ctifaborarlora 
Sr. Petlro - PO Volta Redonda Fortuna.to ·- PO Rio de. .lflneiro 
Sulete - PO Esplrito Santo Laure11icio - PO Minas <,en,is 
Brag/,eto, Efigênio, Paulo, Elza, Pe, .lo/lo Pedro, Teima., }Harlene - PO'.i. Sr1o Paulo. 

Queridos lrmcios e inntis de caminhada. 

})ese;amos onc.:ollfrar todos(a.�:) com saúde e dh,postvs para junlos caminharmos na 
perspectiva de dar novos e,�foques 11a organização da mcâor Romaria de Trabalhadores(á�) do País - 7 
de setembro - Aparecida1(<,'P. 

Na ultima reunião .faltaram diversas entidades., vimos que caberiam umas perguntas. Está 
ativ;dade é realmente importantf para nossa .E11tidade? O qu<:faz�r para melhurar a nossa o;ganização? 
Contamos ccnn sua permaniJncia na coordenação, mesmo assim, precisamos responder estas perguntas. 
esperamos que seja positiva .

Aguardumr:s .\'/la co,?firmaç/10 para 11 próxima :·eu11/c1o dia 27102/2fH>2 rlus 9:(JI) as 17:00 
horas na PO metropolitàna- Rua Wenceslau Braz, 78 -- C'<mtro/SP. Te/: 3106-553/. 

Propm.ta tle Pm1tt1: 
1. Aná/i.�·e de Conjtmfura,·
2. Apresenluçâo,·
3. Ver pontos da pauta, e propor 11ovos ilens;
4. Romaria a pé, vw· se RS, LS' e ]l.f(i podem realizar:
5. Preparação da 15 ª Romaria dos trahalhadores(m);

• Lema
• Eq11ipes
• Jv1aterial
• Cartaz
• Proxramar<lo
• Valorpan, c:ontrilmir com us camisetas;
• Jt;nc:aminha.mentos,

Nos encontraremos na reuuilJo 

, IJ't, o.�· Neto 
1<omaria. ��� �ª.!I.!'.�-����,..;;:,.-::��:- ,�-;;�.�, .. , .. , ··• r�·:•��·�_,-�==·•N•.·•·�··••--� • -··-- _,. .. ,., ........



� .,, t 1 r"I 
� • • - d � - d' n "� .t.-as ,ora uperaria em reu..niao a coorc�enaçao 1ocesru a

fixou als-umas datas de eventos diocesanos. São euentos que tencionam ' 

trabalhar temas importantes para nossa formação política e espi:t1itual: 

.Esses tiemas f'oram. datados nn planejamento o...."'1.ual da T'astoral. Em cliscu.§. 
são r,erceb·3mos a importância de repensar as possibilidades e formas de 

realizá-los. Para is30 como é dd co�um ocuparemos o espaço da reunião• 

Ampliada com -c·exceçãQ) do Retiro Espiritual que ocupará dois dias 11.a CQ 

sa de retiro Dosso Lar. 

tes da 
los de 

Queremos convocar a participação de todos -os integran 
ra.storal Operária para esses eventos no sentido de concretizá 
r., • .i.:orma rica. 

EVE!lfTOB: 

• 27 de jm1ho

Com a preocupação de não se perder o conteúdo da lº Se--
mana Social facilitando assim os trabalhos da 2º·Semana Social., fare -

.. -

'} . mos uma pequena exposiçao e cle,)a.te nesGe sentido • 

• 07 de ac;osto a partir das 20:00Hs. DO (['RA.H/0..iHA.DOH. 

Com os objetivos de confraternizar e formar as trabal� 
doras e trabalhadores no direito ao lazer. 

D. -:)e ':'ll • ias .::.. ·, "--

P�rce bemo s a importâ11cia d.e se aprofundar na questão Cl;J. 
J?iritual

.,, 
:Pª!'-; no.o perdermos o referencial àa nossa pastoral que ó a '  

integraçao: Ye e vida • 

. l)ia 2() de Setsni'brc; 
... 

as 9: 30I1s. 

Cem o objetivo de contribuir com o nosso crescimento de 
�"'\+ • " ""' .-, �"' 1 d +- • d l • J d t 

• pal. .,J..cJ.1� .. ..,.�c:...., pessoa .... e ,.e c;rupo no sen vl o a.e aprovei carmos .. e -ermina-
• 

.L. d ' ., 1 " , 1 1· d 1 a.os con1..,eu� os sem a.esvi:1-. os ou en1.orca-.... os,rea 1.zaremos um curso e 
!',o .. r .  . ,,,.., 

:ormas ae par�icipaçao. 

Ohs.: Com �exceçao..- ci.o Retiro Espiritual que será no liosso Lar,todos os 
eventos .serão realizados na Ca.tech"al. 

·ca· -��oral Or,r.,y,a� ,,,.; r> di' O an ..... o,., . e '--'.1;- �- ,. --'--'-" C8S"' · a.
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POR QUÊ GREVE GERAL? 
O Plano Verão é uma edição revisada e ampliada do Plano Cruza

do(Fev./86) e do Plano Bresser(jun./87). Ele acrescenta algo de novo como 

o vetor (recurso estatístico, para expurgar a inflação que antecedeu ao p�

cote de modo a não "influenciar" na inflação dos meses posteriores ao Pla

no), mas também copia outras como por exemplo, o arrocho salarial e o "con
gelamente" de preços.

Sem dúvida alguma, esse plano diabólico, veio entre outras coi 

sas, acabar com a "URP"(unidade de referãncia de preços), arrochando ainda 

mais os salários dos trabalhadore·s e por outro lado veio beneficiar os em

presários em especial os que exportam, assim corno os grandes agricultores 

e o setor financeiro. Erit linhas ge_rais, esses setores além do próprio gov�E. 

no, são os únicos beneficiados com o Plano. 

DE PACOTE EM PACOTE VEJA COMO CAIU O PODER DE COMPRA DO SEU SALÃRIO 

(Base 

8() 

7() 

As perdas com os três congelamentos 
Evolução dos salários reais 

igual a 100 no mês de dissldio de cada categoria profissional. no ano de 19851 

a��:do 

Plano 
Bresser 

Plano 
Verão 

�1,�J li MA1v1 ,Ih:, {JN ,li f,,1/\f\1 .1/\S tlN ll M/'1.1\,1 J/\S {)N J 

1 )1 / }{11 PI /·Ri .IIJ"'J nH Of/,88 

..__ ___ - ·  - - ·- --- . - .. - ------- ----'-----------' 

ESTE PLANO ECONÔMICO, A EXEMPLO DOS ANTERIORES SÔ AUMENTAM NO.ê_ 

SAS PERDAS SALARIAIS. SEGUNDO ESTUDOS DO DIEESE, TRABALHADORES DE TODAS AS 

CATEGORIAS PROFISSIONAIS NECESSITAM DE REPOSIÇÃO QUE VARIAM DE 50% A 83% / 

PARA RECUPERAR SUAS PERDAS SALARIAIS. •

OS TRABALHADORES JÃ APRENDERAM QUE OS PATRÕES E O SEU GOVERNO 

NUNCA DÃO NADA. TODAS AS CONQUISTAS QUE CONSEGUIMOS FORAM ARRANCADAS DOS 

PATRÕES COM A NOSSA FORÇA, ORGANIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO. 

GREVE GERAL 14EIS 
- REPOSIÇÃO PERDAS SALARIAIS. - REAJUSTE MENSAL DE SALÂRIO. - CONGELAMENTO

REAL DE PREÇOS. - CONTRA O DESEMPREGO. - CONTRATO COLETIVO DE TRABALHO.-RE

FORMA AGRÃRIA. - NÃO PAGAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA. -NOVA POLÍTICA AGRICOLA. �

Pastoral Operária Regional Sul I 



Diocese de Nova ·Iguaçu 

PRÊMIO SANTO DIAS DE DIREITOS HUMANOS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DE SÃO PAULO 

Neste ano de 2004 celebramos os 25 anos da memória da morte (martírio) do líder 

operário Santo Dias da Silva. Sua vida (ceifada pelas forças dominantes nos anos de chumbo), foi 

marcada pela defesa incondicional pela volta do Estado de Direito e por melhores condições de 

Vida e Liberdade da Classe Operária. 

Para mantermos viva esta memóriél da �uta de Santo Dias, queremos homenageá-lo através 

de sua esposa. e companheira de Luta Ana Dias da Silva, com o PRÊMIO SANTO DIAS DE 

DIREITOS HUMANOS 2004. 

Por muito tempo, durante as reuniões das CEBs e dos Movimentos Populares e de toda a 

Diocese, um canto nos acalentava e nos dava ânimo: " ... Santo, a sua vida não foi em vão, a

luta vai continuar ... ". 

Desta forma, a Diocese de Nova Iguaçu reitera a concessão do Prêmio à Ana Dias da Silva. 

Nova Iguaçu, 26 de outubro de 2004. 

D. Luciano Bergamin - Bispo Diocesano
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PREVISÃO ORÇAPENTÀRIA� Vinda e Retorno de duas pessoas(cidade de origem 
. ·-

i Bio de Janeiro)" 
•: 

CIDADE: 

ImCIFE 

s. Paulo

g G do Sul

Salvador

Goías

Guarabi:ra 

PO/( I) 
CR$I6.722,oo 

CR$ 3aü24�oo 

CR$II.235 � 00 

CR$ II .. 785, 00 

CR$ 9.900100 

CR$I8.53ü,oo 

Mato Grosso CR$II.ooo,oo

Brasúia CR 8 .. 4I2 7 oo 

Belo Horizonte CR$3.éoo,oo

Juiz ae Forê CR$2.ooo,oo 

João Pe6õoa 

Campinas 

TOTAL 

CR$Tl. 500, 00 

CR$ 6.600,00

TOTAL 

CR$66.888,00 

CR$I2.. 096, 00 

CR$44. 940,00 

CR�6e440,00 

CR$39 ., 6oo,oo 

cRS74.o36,oo 

cRt41.i.ooo,oo 

CR$33.648;oo 

CRt,I2. 800, 00 

CR$ 8.000,00 

CR$7o.ooo,oo 

cR$26.4oo,oo 

Clt$ 

FROJ'EÇÃO DE EVENTUAL ATJ�NTO NO J.ES DR AGOSTO,POR MOTIVO DE DESCONGELA:t-ENTO 

DE PREÇOS PELO GOVERNO. 

\' ESTAl-llS PORTANTO SOLICITANDO Ã ESTA AGENCIA,RNTRAIT E FRATERNIT ,A QUAI'-fl'IA 

'.: DE CR$ ( )equivalente á USSS, DÔLA 

A tenc iosarnente, 

. i 
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CONCLUSÃür 

/t co '1-Sribuiçâo dostn hgencia,soréÍ para n65 com 

de grande vaJ.01' d- modo 400 possnmos c.vançar mais na conscicntizaçto
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Projeto de Lei sub i1 
emprego por pre taç: 

Celso Napolitano e Silvia Barbára* 

T 
ramita em regime de urgência na 
Comissão de Trabalho da Câma
ra o Projeto de Lei 4.302/98 (no 
Senado, PLC 03/01) que, uma vez 

aprovado, tomará desnecessária a refor
ma trabalhista prevista para o próximo 
ano. Isto porque a proposta permite a 
subcontratação (ou terceirização) de 
mão-de-obra generalizada, em qualquer 
atividade e em caráter permanente. 

A proposta também altera o trabalho 
temnorário previsto na Lei 6019/7 4, mas 
este é um assunto que pouco tem a ver 
com a principal mudança, que é a tercei
rização. Aprovado o projeto de lei, ne
nhuma empresa estará obrigada a firmar 
vinculo empregatício com os seus em
pregados. Basta contratar uma "empre
sa prestadora de serviço", encarregada 
de fornecer-lhe mão-de-obra para qual
quer atividade - seja ela meio ou fim, por 
anos a fio. Mais ainda. Esta empresa 
poderá estimular, entre seus empregados, 
a criação de cooperativas de mão-de
obra ou induzi-los a transformar-se na 
famigerada "a empresa é você mesmo", 
fom1as fraudulentas de contratação, nas 
quais os empregados são convidados a 
passar da condição de assalariado para 
a de "pessoa jurídica" prestadora de ser
viço. Sai de cena o holerite, entra a nota 
fiscal, emitida pelos antigos funcionári
os para a empresa que, até então, era o 
seu empregador. 

A terceirização hoje - Nas empresas 
privadas, a terceirização de mão-de-obra 
só é admitida em casos excepcionais e 
m� mo assim, por curta duração (no má
ximo três meses, para substituição pro
visória de trabalhador ou quando há 
acréscimo extraordinário de tarefas), ex
ceção feita a serviço de vigilância e trans
porte de valores, que conta com legisla
ção específica. 

A Justiça entende como fraudulenta 
a contratação por empresa interposta nas 
atividades-fim, mas flexibiliza esta pos
sibilidade para algumas atividades-meio, 
principalmente serviços de limpeza. 

Apesar das limitações legais, a ter
ceirização de mão-de-obra se transfor
mou em prática disseminada na última 
década. Grandes empresas passaram a 
utilizar trabalhadores terceirizados em 
caráter permanente, pagando-lhes salá
rios mais baixos, negando-lhes garanti
as previstas em convenção coletiva e, 
em muitos casos, transferindo para es
tes trabalhadores, direta ou indiretamen
te, o pagamento dos encargos sociais. 

J l,"l"\a t ',rfp r'' -fnn 1::l , • ;ta 

implantada sobretudo em empresas que 
dispõem de departamentos jurídicos 
para enfrentar as ações trabalhistas de
correntes da contratação irregular. Mes
mo derrotadas nas totalidades das 
ações (inclusive n� TST), estas empre
sas preferem arriscar, apostando na 
morosidade processual e na possibili
dade de o trabalhador não recorrer à 
Justiça do Trabalho para ter reconheci
do o vinculo empregatício. 

O projeto aprovado no 
Senado e acolhido pelo re
lator na Câmara, deputado 
Sandro Mabel, concede ain
da o beneficio da anistia de 
multas e penalidades às em
presas que tenham contra
tado irregularmente em perí
odo anterior à promulgação 
da lei, caso ela venha a ocor
rer. 

Legalizar o ilegal - O 
projeto de lei veio a atender 
os interesses de grandes 
empresas que adotaram a ter
ceirização como modalidade 
de contratação, estimulada 
pelo imenso exército de de
sempregados no país. Prova 
disso é que o projeto em dis
cussão "anistia de multa e pe
nalidades" as empresas que 
tenham terceirizado mão-de
obra irregularmente e ainda 
lhes faculta a possibilidade 
de optar pelas novas regras 
ou permanecer com a contra
tação (até então, irregular) 
que vinha mantendo. 

Além de tomar legal uma 
violação ao direito do traba
lho, o projeto disseminará a 
contratação precarizada. Ao 
permitir que uma empresa 
substitua a contratação di
reta de trabalhadores pela 
contratação de "serviços", por tempo 
indeterminado e inclusive nas ativida
des-fim, o PL 4.302 consagra a inexis
tência de vinculo empregatício, ainda 
que um trabalhador mantenha com a 
empresa tomadora relação de subordi
nação, pessoalidade e habitualidade, a 
trilogia que hoje caracteriza a relação 
empregatícia. 

A CLT está estruturada sobre os ar
tigos 2° e 3°, que definem a,s figuras do 
empregado e da empresa. E a partir da 
atribuição dada a cada um deles, que se 
define o conjunto dos direitos e deve
res de patrões e empregados. O PL 4302, 
-�

. 
• o -ur -titi·ti"" ,fo Câmara sei:.i o do

princípios. Mudanças de tal magnitu
de, até podem ser debatidas, mas de 
forma digna, no âmbito das refonnas tra
balhista e tributária e não pelo drible 
maroto na legislação trabalhista. E se 
alguém tem dúvidas sobre os malefíci
os deste projeto, imaginando-o moder
nizador das relações de trabalho, é bom 
lembrar o que aconteceu com a Lei 
8._949/94, que estabeleceu a inexistên-

eia de vínculo empregatício entre os 
associados e suas cooperativas ou os 
tomadores de serviços. Pen ada para 
salvaguardar as verdadeiras cooperati
vas, especialmente de pequenos agri
cultores, a lei acabou se transformando 
num terreno fértil para a lesão do tra
balhadores. Porque de boa intenção, o 
inferno está cheio. 

As mudanças - Como já foi visto, o 
projeto concede amparo legal a modali
dades esdrúxulas de contratação que 
têm proliferado nos últimos anos, nas 
quais um empregado pode passar anos 
a fio trabalhando em uma empresa, sem 
ter direito aos direitos trabalhistas. As 
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tui relação de 
ão de serviço 

a) impede que a Justiça reconheça o
vínculo empregatício entre o trabalhador 
e a empresa que contratou os serviços; 

b) permite que os contratos atuais
possam ser substituídos por contratos 
de pres· 1ção de serviços, se houver 
mútuo entendimento. Que contrato é 
este? Um funcionário pode se transfor
mar em prestador de serviços, sem ter 
direito, sequer, à rescisão contratual? 

c) permite que a "em
presa prestadora de ser
viços" possa, também ela, 
sublocar estes mesmos 
serviços de terceiros para 
depois vendê-los a uma 
outra empresa, criando 
uma espiral de intermedi
ários entre os dois extre
mos - o trabalhador que 
produz a mercadoria e a 
empresa final que a colo
ca no mercado; 

d) concede anistia de
multas e penalidades às 
empresas que tenham con
tratado irregularmente em 
período anterior à vigência 
da nova lei ( se o projeto vier 
a ser sancionado); 

e) reduz a responsabi
lidade da empresa tomado
ra dos serviços por even
tual falta de pagamento de 
encargos ou descumpri
mento de direitos traba
lhistas, uma vez que ela 
deixa de ser solidária para 
ser subsidiariamente res-
ponsável por eventuais 
calotes aplicados contra o 
trabalhador ou a União; 

f) facilita a proliferação
de empresas de fachada 
ou com questionável ca-

;..._ ___ __, pacidade de honrar seus 
compromissos trabalhis-

tas e tributários, porque exige pequeno 

1 
capital social para a sua abertura. Nas 
empresas com até dez empregados, por 
exemplo, o capital inicial é de R$ 10.000,00. 

No âmbito do trabalho temporário, 
as mudanças também não são pequenas: 

a) o prazo passa de três para seis ·
meses, ininterruptos -ou não, podendo 
ser prorrogados por mais três, poden
do ser alt-rado por convenção ou acor
do coletivo. Desta maneira, torna-se 
possível que um empregado trabalhe 
por alguns anos numa empresa, inter
rompendo o trabalho por algum tempo. 
No final, sai da empresa sem direito a 
nenhuma verba rescisória; 

b) a contratarão também deixa de

estar limitada a casos .excepcionais e 
transitórios, mas valerá também para 
situações "previsíveis e periódicas". 
Uma mesma empresa poderá empregar 
um trabalhador quantas vezes quiser, 
desde que respeite o interregno de seis 
meses entre uma contratação e outra. 
Na melhor das hipóteses, portanto, uma 
,empresa poderá contratar um funcioná
rio por nove meses, rescindir o seu con
trato ao final deste período, sem pagar 
qualquer tipo de indenização, mantê-lo 
fora da empresa por seis meses e recon
tratá-lo sucessivamente. De temporário, 
portanto, este con�ato não tem nada. 

A tramitação - Apresentado pelo 
Executivo em 1998, o PL 4.302 teve a 
sua relatoria na Comissão de Trabalho 
destinada ao deputado Jair Menegue
lli. Sabe-se lá 'por que motivo, o deputa
do deu parecer favorável à matéria e 
apresentou um substitutivo. A seu pe
dido, lideranças partidárias - inclusive 
o então deputado Aloísio Mercadante -
assinaram requerimentos ( dois, num in
tervalo de seis dias), garantindo a vota
ção em regime de urgência no plenário!

Alertados da gravidade, deputados 
do PT conseguiram fechar questão con
tra a matéria.O substitutivo acabou sen
do aprovado em 13 de dezembro de 2000, 
em uma daquelas sessões legislativas de 
final de ano, às quais todo eleitor respon
sável deveria ficar duplamente atento. 

Coincidência ou não, o projeto 
teve tramitação semelhante no Sena
do. Vagou por dois anos, recebeu um 
novo substitutivo, bem pior do que o 
aprovado na Câmara. Em 11 de dezem
bro de 2002,já no clima de fim de festa 
da antiga legislatura, a .Comissão de 
Assuntos Sociais votou, de uma só 
vez, a matéria e um requerimento para 
que a mesma fosse votada em regime 
de urgência no plenário, o que acon
teceu no dia 16 de dezembro de 2002. 
Como as duas casas aprovaram tex
tos diferentes, a matéria voltou à Câ
mara para ser novamente apreciada. 
O novo relator, deputado Sandro Ma
bel, acolheu quase que na integrali
dade o substitutivo do Senado. 

Espera-se agora o bom senso sufi
ciente para que os parlamentares não 
adotem nenhum dos dois substitutivos 
e permitam que o assunto seja pautado 
na reforma trabalhista do próximo ano. 

hh.Juu-.. ... .u. ..... 

Celso Napolitano é presidente 
do DIAP e da FEPESP (Federação 

dos Professores do Estado de 
São Paulo) e Silvia Barbára é 

diretora da FEPESP- Federação dos 
ProfusPores do Pctndo de Cõa Po,do 
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PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO PARA O CONGRESSO DOS TRABALHADORES 

A NÍVEL REGIONAL 

O Congresso dos Trabalhadores a nível da região ••••••••• 

• • • • se realizará no dia ••••• de março de 1986, das ••••.• 

às. • • • • • horas, na •••••• � ••••• -. ·• • ·• ·• ·• ·• • ·• •• ·• •••• ·• •••••• (li • 

DOS OBJETIVOS: 

Art. 2º 
-

Os objetivos do Congresso ser�o os seguintes: 

Troca de experiência e maior in_tegração de. todo o tra;ba
lhQ operário da Diocese. 

- Avançar na consciência de classe
Descobrir a realidade e se posicionar frente à ela. (P�
ticipar da luta)

- Contribuir para reforçar a luta dos trabalhadores, nos
sindicatos, associação de moradores etc •••

Art. 3º - O Congresso dos Trabalhadores da Diocese de Nova Iguaçu,
vem se realizando em 3 (três) etapas:

li etapa Comunitário ou paroquial, de novembro de 85 à fevereiro/86

2ª etapa 

3ª etapa 

Art. 4º

§ único

Regional, ni.arço de 86

Diocesano - 20 e 21 de abril/86 no Centro de Formação.

Serão considerados congressista?, com direito a voz e vo
to, todos os trabalhadores que participarem dos congree
sos de base, forem convidados à participarem do Regional .
e tenham feito suas inscrições.

As comissões regionais poderão convidar pes�oas à parti
cipar do Congresso, com direito a voz mas nao a voto.

no CONGRE�SO: 

Art.- 5º O Congresso 
baThadores; 
ção; dentro 

só poderá funcionar se reunir 20 (vinte) tr�
. , , 

caso contrario se podera Iazer outra convoca 
de una �ata determinada. 

, , � 

O Congresso sera composto dos seguintes orgaos: 

Plenário - órgão máximo. É composto dos congressistas , 
competindo-lhe discutir, aprovar ou rejeitar todos os as 
suntos ou propostas saídas. 

1 

.1 
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oria simples. 
···· '· , j • • ••• L .• �� ... -- · 

Cada sessão plenária terá as seguintes partes: 
Apresentação das conclusões de cada comissão de trabaTho. 

- , Iliscu.ssão e comple.lllentação pelo plenário.

§ _ 3 g, _ _.:..Para. q_ue o. plenâ:t'j__ô possa realizar se�. trabaThos, ele de-
verá reunir-no.P.J.Ínimo 2/J (dois terços) dós congressistas. 

• ti " .. •• '• � 1 ' ' .. • ..... .. • ..... • ' • • • .. 

§ 4º

Art. 7º 

§ lº

§ 2Q

§ 3º

§ 4º

§ 5º

Art. 8Q 

- Cada congressista
mesmo assunto até
três minutos, com
_ir a colocação. 

terá o direito de usar a palavra sobre o 
cinco vêzes, tendo para fcada intervenção 
tolerância de mais um minuto para. conclu . 

1' ' . :.. -

Mesa Iliretora: é composta por um coordenador, um vice-coor 
denador e um secretário, eleita pelo plenário e que assume 
funções executivas couo: 

Zela:b pela boa realizaç;o desse Congresso, aplicando este 
regimento. 

Colocar em aprovação as comissões de trabaTho formadas e, 
em seguida, iniciar o processo de inscriçÕes·para as co
missõesª 

Gerir as finanças do Congresso e resolver os casos omissos 
smgidos no decorrer dos trabalhos. 

Comissões de Trabalho - é o trabaTho em grupo e serão diri 
gidas por um coordenador, um secretario e um relator, pro
posto pela Mesa Iliretora e aprovado pela Comissão, compe
tindo-Toe: dirigir os trabalhos e apresentar as conclusões 
da Comissão ao plenário. 

Conteúdo das Comissões: 
- Leitura do documento, elaborado a partir dos Congress�� de

Base.
- IlestacfiI' o q_ue estiver mais ligado ao grupo.

Aprofundar as questões de fundo contidas no dooumento, .ou
saídas nas discussões. ;�: .. ,: .... ,�.:.. , .. 

,. t 

As Comissões ser�o. formadas por grupos de_ 'càtégÕ.rias o·u se
meThantes, compostas de.,:cinco trabalhadores n6· mínimo. A
Mesa Diretora decidirá sobre o numero ,:niáximb�

Comissão de Redação Final "'.""- é a· síntese do 'óórigress,o-�, com
petindo-Toe anotar tôdas as conçüusões .. apresentadas pe
las Comissões, inclus'.ivé.as-,emenda'á.çl.o pl.�hárià, t·e depois
encaminhar à Redação .Fina:l 'para· ;elaboração do' Documento Ba
se' q_ue será aprofundadô:''no Congresso Il:LOCeÉlanc:í.

-

----

------------
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§ 2Q

Art. 9º

§ único

A Comissão de redação final será indicada pela Mesa Direto 
ra. 

Comissão de Recepção e Credenciais - é formada pelo pesspal 
, N 

�ue vai entregar,..,os crachas de votaçao aos delegados, con-
forme as inscriçoes. 

N r . 

Os Congressos Regionais serao assessorados, no nunimo, por 
um membro da CDPO. 

O Congresso será instalado por uma comissão designada pela 
Comissão Regional, competindo-lhe: 
Designar a Comissão de Recepção e Credenciais 
Convocar os congressistas para: aprovação do regimento 

eleição da mesa diretora 

Art. 10º - Eleição dos delegados ao Congresso Diocesano. 

§ 3º

§ 4º 

§ 5º 

Os Congressos Regionais terão direito de eleger os seguin� 
tes delega.dos: 

20 congressistas tem direito a 10 delegados 
30 li li li li 15 " ll 

35 li li * " 16 li " 

40 " " ll li li 17 " " 

45 " " " li li " 18 " " 

50 " " " li li 19 li " 

55 li " li 11 li 20 li li 

Os delegados ao Congresso Diocesano terão g_ue ser represe_g 
tativos dos grupos existentes nos Congressos Regionais. 

Os grupos q_ue tiverem maior numero de trabalhadores deverão 
ter maior representatividade no Congresso Dioces;êfilo. 

A escolha se dará nos grupos e a aprovação no plenário. 

A Mesa Diretora coordenará este processo. 

Art. llº - Das disposições gerais: 

§ 3º

SÓ serão discutidos em plenário e nas comissoes os assuntos 
relacionados no regimento. 

Cada congressista tem direito a um voto no plenário e nas 
comissões; a Mesa Diretora também. 

A mesa Diretora farÓ. o encerraraento do Congresso, após o 
término dos tr�balhos e os encaminhamentos ao Congresso Di 
ocesa.11.0. 

Art. 13º - Os Congressos Regionais serão preparados pela Comissão Regi

onal e mais dois elementos da CDPO. 

Nova Iguaçu, 02 de fevereiro de 1986 Com. Organ. 
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CONGRESSO DOS .TBABAilIAD�S

. ·.: . A- NÍVEL REGIONAL ,_ �.· . ··' · · · · "·· 
' . 

:· J,.,_ . •  \,. • .,, 
• -� .• • 

' : �- . 

o Congresso dos 'l'rabàlhadores a nível da. regiML&.&U ••••
•• • • se realiz�á no dia ••••• de março de 1986, da.s •••••

às •••••• horas, na ..• '··············· .. ····� ., -•••• .. ••••• .... •• .. -�

.,· 

DOS OBJETIVOS: 

Art. 3º 

· i• etapa

2§ etapa

3ª etapa

Art. 4º

§ único

-

Os objetivos do Congresso serao os seguintes: 

Troca de experiência e maior integração de todo o t�ba
lho operá.rio da Diocese. 

- Avançar na consciência:dé classe·· 
- Descobrir a realidade e se posieionar frente à ela. (Par

ticipar da lÚÍá)
- Contribuir para reforçar a luta dos traba�dores, nos

sindicatos, associação de moradores etc •••

- O Congresso dos Trabª'1.b-adores da Diocese de Nbva Iguaçu,
vem se realizando em 3 (três) etapas:

ComUJl,i tário ou :paroquial., de · novembro de 85 à fevereixo/86 ...

Regional, março de .. 86,

-- Diocesano -_20 e 21 de abriJ/86 no Centro de Formação. 

- Serão considerados congressistas, com direito a voz e vo
to, todos os trabalhadores �ue participarem dos congres
sos de base, forem convidados à participarem do RegionaJ.
e t.enham feito suas inscrições.

- As comissões r:egionais poderão convidar pessoas à parti-_·.
cipar do Congresso� com di:rei·to a voz mas não a -vot<h

DO CONGRfil..!_§Q: 

Art. 5º 

Art. 6Q 

O Congresso s,ó poderá funcionar se reunir 20 (vinte) tra, 
. . 

, , balhadores; caso contrário se podera fazer outra convoc,e 
ção, dentro de una data determinada. 

O Congresso será co�posto dos seguintes· Órgãos: 

- Plenário - órgão �imq. É composto elos congressistas,
competindo-lhe discutir, aprovar ou rejeita+ todos os a�
suntos ou propostas saldas. · 

.. ·:_ .f' ! 
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§ lº

' 

--Â:�- ·-s-����-i-�·; ií°ienfu-i¾�r�t,Tcão··-cc:rora:enadas -pela 
eleita no Congresso, e. suas. de.cis_qes serão 
o ria simples.

Mesa-Diret-ora, 
tomadas por mai :. 

Cada sessão plenária terá as seguintes partes: 
Apresentação das conclusões de cada comissão-de -trabalho. 
Discuss;o_ e complementação pelo �lená.rio. 

§" JQ· · · · ..... l'a:ra -�ue- .o .ple.nár.io. possa realizar seus trabalhos, ele de- .
verá reunir no mínimo 2/3 ( dois· ºterç'os) dos congressistas. 

§ 4º

A.rt. 7º

§ 3º

§ 5º

A:rt. 8Q 

- Cada congressista terá o direito de usar a palavra sobre o
mesmo assunto até cinco vêzes, tendo para cada intervenção
três minutos, com tolerância de mais um minuto para. conclu
ir a colocação.

Mesa Diretora:.é composta por um coordenador, um vice-coor
denador e um secre.:tá.rio., eleita pelo plenário e q_ue assume
funções executivas cono:

Zela:b pela boa realizaçio desse Congresso, apl.i.c.and.n_e.st-e
regimento.

Colocar em aprovação as comissões de trabalho fo_rmadas e,
.. ,., 

em seguida, iniciar o processo de inscriçoes ·para as co-
missões •

Gerir as finanças do Congresso e resolver os casos omi.ss.o.s-
surgidos no decorrer dos trabalhos.

Comissões de Trabalho - é o trabalho em grupo e serão diri
gidas por um coordenador, um secretario e um relator, pro
posto pela Mesa Diretora e aprovado pela Comissão, compe
tindo-lhe: dirigir Qs trabalhos e apresentar· as conclusões
da Comissão ao plenário.

Conteúdo das Comissões:
- Leitura do documento, elaborado a partir dos Congressos de_

Base. 
- Destacw o 
- Aprofundar 

saídas nas 

q_ue estiver mais ligado ao grupo. ----�----

as q_uestões de fundo con±idaa no--documento, ou
discussões.

As Comissões serão formadas por grupos de càtegorias ou s� 
melhantes, compostas de cinco trabalhadores no mínimo. A 
Mesa Diretora decidirá sobre o numero máximo. 

Comissão de Redação Final - é a síntese do Congresso, com
petindo-ll1e anotar . tÔdas as conclusões apresentadas pe 
las Comissões, inclusive.as emendas do plenário, e depois
encamirü1ar à Redação .Final para elaboração do Documento Ba 
se, q_ue será aprofundado no Congresso Diocesano. 

- � ----
---

--
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§ J_Q

A,rt. 92 

§ único

A Comissão de redação final será indicada pela Mesa Direto 
ra. 

. - - . . , Comssao de Recepçao e Credenciais - e formada pelo pesspal 
> . -que vai entregar os crachas de votaçao aos delegados, con-

forme as inscrições.

N , • Os Congressos Regionais serao assessorados, no nunllilo, por 
um membro da CDPO. 

O Congresso será instalado por uma comissão designada pela 
Comissão Regional, competindo-Toe: 
Designar a Comissão de Recepção e Credenciais 
Convocar os congressistas para: aprovação do regimento 

eleição da mesa diretora 

Art. lOº - Eleição dos delegados ao Congresso Diocesano. 

§ 22

§ 4º 

§ 5º 

Os Congressos Regionais terão direito de eleger os seguin� 
tes delega.dos: 

20 congressistas tem direito a 10 delegados 
30 li " li li 15 li li 

35 li " ·K li 16 li li 

40 " li " " li 17 li lt 

45 li li " li li li 18 li "

50 " il li " " 19 li "

55 11 " " lt " 20 li " 

Os delegados ao Congresso Diocesano terão que ser represe� 
tativos dos grupos existentee nos Congressos Regionais. 

Os grupos q_ue tiverem maior numero de trabaThadores deverão 
ter maior representatividade no Congresso Diocesª1).o. 

A escolha se dará nos grupos e a aprovação no plenário. 

A Mesa-Diretor.a-coordenará este processo. 

Art. US - Das disposições gerais: 

§ l�

§ JQ

SÓ serão discutidos em plenário e nas comissões os assuntos 
relacionados no regimento. 

Cada congressista tem direito a um voto no plenário e nas 
comissões; a Mesa Diretora também. 

A mesa Diretora fará o encerramento do Congresso, após o 
término dos tr�baThos e os encaminhamentos ao Congresso Di 
ocesano • 

Art. 13º - Os Congressos Regionais serão preparados pela Comissão Regi 
onal e mais dois eleIDentos da CDPO. 

Nova Iguaçu, .. 02 de fevereiro de 1986 Com. Organ • 
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SECRETARIADO NACIONAL DA PASTORAL OPERÁRIA 
Inscrição no CGC 27.212.968/0020-09 

Av. Pres. Kennedy, 1861 - Sala 108- 25020-000 - Duque de Caxias-RJ. 

Tel.: (021) 771.3459 - FAX (021) 772.5465 

PROPOSTA PARA CELEBRAÇÃO DO lº DE MAIO DE 1994. 

I - INTRODUÇÃO 

O lº de maio, dia dos Trabalhadores, sempre foi conside
rado pelas nossas organizações como um dia de celebrar a memória e 
a luta dos trabalhadores. Apesar de que as empresas e prefeituras 
sempre tentaram descaracterizar este caráter do Dia dos TrabalhadQ 
res. 

Este ano percebemos que, com raríssimas excessões, as ce 
lebrações do lº de maio foram fracas, com pouca participação dos 
trabalhadores e cansativas (muitos discursos, etc). Acreditamos ser 
possível trabalhar melhor, resgatar experiências de organização das 
celebrações que deram certo, preparar com certa antecedência e a
crescentar outros elementos que ajudem a dinamizar o evento. 

Chegamos à conclusão de fazer uma Semana do Trabalhador: 
um momento de DEBATE, PROTESTO, ELABORAÇÃO e CELEBRAÇÃO. Sugerimos 
também que a questão do DESEMPREGO seja o tema central desta se
mana, ligando assim com as preocupações da II Semana Social Brasi
leira e a Ação da Cidadania Contra a Fome e a Miséria. Como resul
tado desta Semana poderemos ter uma Mensagem, previamente elabora
da, assinada pelos trabalhadores(as) presentes em cada celebração 
e enviada ao Palácio do Planalto e ao Congresso Nacional. 

O Desemprego se apresenta como o mal da década. Sair às 
ruas, ocupar praças, debater esta questão, elaborar propostas é 
um gesto de cidadania. A Semana do Trabalhador quer ser este gesto 
simples e direto. 

II - OBJETIVOS DA SEMANA DO TRABALHADOR 

� 
Debater as causas e consequencias do desemprego no Brasil; 

- Ser um momento nacional de protesto dos trabalhadores(as)cog·
tra a situação política-econômica do país que gera o desem
prego;

- Apresentar propostas, idéias para acabar com o desemprego;

- Celebrar a vida e a luta dos trabalhadores(as) do Brasil em
tempo de desemprego.



III - PROGRAMAÇÃO 

Período: 28/04 a 01/05 

28/04 - Quinta-feira (à noite) 

* Abertura da Semana do Trabalhador, apresentação dos objet�vos, o
caminho percorrido até aqui.

* Realizar um debate com representantes do movimento sindical, se
cretaria estadual ou municipal do Trabalho, DIEESE, Sine, etc.
com a sociedade local. Este é o momento de se debater as causas
e consequências do Desemprego nesta região/estado/cidade. Pensar
alternativas, identificar o que já está sendo feito, descobrir
novas iniciativas.

29/04 - Sexta-feira (final da tarde/noite) 

* Vamos ocupar a principal praça da cidade/bairro. Para isto é im
portante consultar o Órgão público responsável pela praça e soli
citar autorização com antecedência. Decoremos a mesma com faixas,
cartazes, painéis, etc. Juntos criamos o ambiente.

* À Noite: Apresentar os ganhadores de um concurso de poesias sobre
o BRASIL QUE OS TRABALHADORES QUEREM. Organizar este cog
curso com antecedência, fazer o regulamento, distribuir
nas escolas, lojas, bancos e fábricas.

Nesta noite, ainda, promover o show dos trabalhadores com teatro, 
música, dança, mímica, etc. Envolver bem a comunidade, descobrir 
valores artísticos no bairro/cidade. 

30/04 - Sábado (manhã e noite) 

* Pela Manhã: - Organizar o Torneio de Futebol, inscrições com an
tecedência. Em disputa, a taça ZÉCI DADÃO. Após o 
futebol organizar uma boa FEIJOADA com pagode, for 
ró, etc. 

* 19:00 Hs - Na mesma praça citada anteriormente, fazer uma ex
posição de fotografias sobre o tema do DESEMPREGO,
organizar exposição de vídeos populares, histórias
de lutas recentes.

* Por volta dav 20:00 hs, fazer um barulhaço com apitos e outros

instrumentos para espantar as causas do desemprego. Feito isto ,
vamos ler a mensagem coletiva, construída no decorrer da Semana.
Após esta leitura, recolhemos assinaturas dos presentes para en
viar a mensagem ao Palácio do Planalto e ao Congresso Nacional e,
juntos, cantamos o Hino Nacional Brasileiro.

* A partir das 23:00 hs, iniciamos neste dia, a Wigflia OOacional
Contra o Desemprego e Por uma Sociedade do Trabalho Livre. Esta
Vigília se prolongará por toda a noite até a manhã do dia lº de
Maio, quando encerraremos esta programação.



.t! . 

. 3. 

IV - PREPARAÇÃO 

Janeiro: o cartaz e a sugestão de roteiro de organização da 
Celebração do lº de Maio devem estar chegando nos es 
tados. 

- Criar a Comissão de Organização do lº de Maio com
a participação das pastorais sociais e outras enti
dades do movimento social.

Fevereiro: - Iniciar a divulgação do Concurso de Poesias que 
tem como tema O BRASIL QUE OS TRABALHADORES QUE
REM. Buscar patrocínio para premiação dos ganha
dores(as) do Concurso. 

Este texto é apenas uma primeira sugestão de organizaçao 
da celebração do lº de Maio do ano que vem. Pretendemos com ele prQ 
vocar novas idéias, sugestões, propostas. Sabemos, somente, que é 
preciso fazer alguma coisa e de preferência juntando o máximo de e� 
tidades. Como diz o poeta João Cabral de Melo Neto, "Um galo sozi
nho não tece uma manhã". 

COORDENAÇÃO NACIONAL DA PASTORAL OPERÁRIA 

Outubro de 1993.
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II - PROPOSn\S PAR\ 21t

Diante da Avaliação que fizemos e para dar um salto de q-w.lidade na PO 
da Diocese, propomos; 

1. C.QO)."ç!.e(ls,t�O DioceSiJcQ?.

1.1) l>hnutenção da Coordenação, com exigênc:ia de maior participação dos mem
bros; que devem priorizar a PO (coorderação) 

Acbamos que deva ser no nnximo três, propomos as seguintes a escolher. 

Diferente do ano passado, onde não especifica.mos Forrmção; pensamos i;a.
ra esse ano (94) u.rre. Fornação dirigida i;a.ra lideranças que se compromem.m r� 
almente a construir e consolidar Grupos de Base de Po.· 

7 

2.2) 1·1ovjraêu.t9 PçpuJ,a.r, cuitum1, S;i.odica.1 

Ajudar a compreender, avaliar a situação do movimento e contribuir na 
articulação do mesmo�· 

2.3) Gru�Q� g� �S§ 

Deve ser prioridade permanente, uma referência p:zra. todo o trabalho de 
PO, no nosso caso achamos que o tipo de fornação que propomos esse ano está 
inteira.mente volta.do para os Grupos de Jhse. Coloca.mos enti'o como propostaqi.e 
os representantes dos regionais e as referências que temos em 1x1rÓquias e 
comunidades priorizem a construção e consolidação de Grupos. 

As eleições do ano que vem. são de extrema importância, portanto devemos 
tmoo1nar esse tenl':!., bem como. deixar eSJ:e.ços para que os militantes da PO 
possam trabalhar candidatura. s. 

2 .5) §..enam Sçç;i.a.1

O terin é "POR m,1 BRASIL QUE Q UEREMCS n; algo importante P3,re. se tm 00
lha.r no ano que vem, ano eleitoral�·

2.-6) A�ç AA Cioodii:oi& çoQt:ra a Fome
Importante por ser uma articulação nacional que mobiliza, Governo, Soc,1



ll 

Sociedade Organiza�, MCS, Igreja, etc. E por pensar na questão da fome de 
uma outra foma, não só dando alimentos, nas organizando projetos que visem/ 
estirpa.r esse Illii:l de uma vez por todas, e construir uma. sociedade de veraa -
de iros eira aã os�-

3. Eveptos

3 .1) Trata.lbar os Eventos: DIA. DA. MULHER (8 de março); DIA DO :!NDIO (19 de

5 •· o;r:g;:i.oi���Q Iu:ta�rw 

abril); SEMI\.NA DO TRA.l?AL..BADOR (24 de abril à 1 de 
n:aio); 1º DE MAIO, CELEBRAÇÃO REGIONAL( Com a :r,a,.: 

ticipa. ção a tiva dos Representantes Regiona.is); 
ATO lQ DE PAIO (CDMT); ROY RIA DA. TE...� (CDMT); 
FORRÕ DO T.Rtl.B!\.LHáDOR; ROMARIA DO TRA.l?ALHADOR(CDM3) 
CONFRATERNIZA. ÇÃO; LA.ZER EM CASA DE PBA.IA • 

5·.1) Forrrnr Equipe de Finanças 

�f •. 2) For.mar F.quipe de Secretaria. 

6. Cç2;r<1,er;a�Q Esta.dual

Que a Coordetfl.çâ'o como um todo assurra as tarefas da Coordetl;l.ção Esta.du

al, evitando a cr:iação de equipes especÍfica.s, porém que se crie equipes , de 
infra-estruture, Finanças e Secretaria com membros da própria Coordeoo.ção� 

• 
Que os representantes criem um �elhor intercambio entre a Estadv.al e as 

Diocesanas. 

Que se discuta critéri s p:3,ra. tira.da nessa Assembléia para Delegados m, 

ra a Assembléia Estadual, e para novos representantes que comporão a Coordea 
nação Esta.dual. 

?: J2�w1t:1P 

A Coordetjlção Diocesana faz Ulj_ desafio aos representantes dos regionais 
na coordena�o e as pessoas que são referências da PO em Comunidades e Par&t
quias i:a:re. que articulem. no próximo ano Grupos de Pa.se, fazendo um calendá -
rio mínimo de atividades�· !amos como sugestão que façam um grande evento na
Semana do Tra.balmdor (d:ias 26,28 e/Ou 3o /04 e 12/()5); pedimos porém que se
dei.Xe os dias 25,2 7 39/04-, onde a coordenação podezÚ prep:3.ra.r algmu evento.

NOVA IGU\ÇU, 19 DE NOVEMBRO DE 1993.·
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mos o direito de atendimento a quaisquer reinvidicações por este tipo de erro. 

Assinatura do Comprador D�( 1j__{b!_ 

PARA USO DA METALONITA 
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TOTAL 



,- . 

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEf 
RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS DO RIO DE JAN 

Séde Própria: Rua Santana, 73 - 11.º and. S/ 1105 - Cidade 
CEP 20230 - Rio de Janeiro - RJ - Fon e: 2 2 4- 8 O 7 <; 

MITRA DIOCESANA DE NOVA IGUAÇÜ 

Rua Capitão Chaves nº 60 

IGUAÇY 

CEP- 26221-010 CENTRí 



RELIGIOSAS E FILANTRÔPICAS DO RIO DE. JANEIRO 

Séde Própria: Rua Santana, 73- 11.0 and. S/ 1105 - Cidade Nova 
CEP 20230-260-Rio de Janeiro -RJ - Fone: 2 2 4- 8 O 7 9 
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O Sindicato encontra 
o "novo traba lhador"

O movinmnlo sindical brnsih�irn 
não tem tradiç5.o de discutir o traba
lho, de como ·os produtos são foi tos, 
de como se trab,1lha na produção 
mat.cria1, de como se organiza o tJ."a� 
halho dentro da empresa. Talvez isso 
seja reflexo, em parte, de uma tradi
çfio de relações dt trabalho não (.:,lr 

rac.:t.crizada pela organização dos Irar 

bulbodorcs nos loc.ais  de. tmbalho. 
A preocupação prirn.:ipal do sindi� 
ca(ú é com o reajuste salarial. Esse 
ponto (: relevante Ilúi-(C momento 
porque a foJ'tna de produç5o está 
mudando com a jntrodução de no
vas tecnologias e novos métodcn; de 
organil,ftÇão da produçí'io 

No Brasil, até ce1to ponto, as em
presas csllío se cst11.1turnndo eom 
grande liberdmk: e o movimento sin
dícal ainda niio Jcsenvolveu a dis
çussao a ponto de intervir no deba
te. 

A 1-c.csu·L1luração produtiva oc.:or
re em parte como d<:COl'fência da 
globalizaçfiv da economia . .  Mas há 
lrfa grandes dxos de causas desse 
processo - econômico, financeiro e 
sor.:ial. 

l . Em termos dt� me.reado, cspt!-
cialm,:nt.c llOS pafa�s <,:C1llt'aiS, COJ11Cr 

ça a lrnvcr um proc.csf.:o ele saturn· 
çâo da demanda ele alguns produtos 
padmnizados. faso gera a necessi
dade de criar novos produtos e des
cobrir novos mc1·cados. A bn.sc pro
dútl va anterior, ba!.cada na produ
ção �:n1 série e de massa, não cem
segue sustentar o crescimento da 
lucratividade das empresas. 

2. O prob1ema fínanccim é n tuxa
de juros flutuante - ou sobe mniLo 
ou ·é imprevisível, dando uma mar-

O professor ele 
Engenharia ele 

Produção da USP, 
Mário Sérgio 

Salenno, aponta 
razões e 

características da 
reestruturação e o 
1naior desafio do 

1novhnento sindical : 
' 

agir 
antecipadmnente 

���w:·,w·•,ff>:''iiíi'J"·� 
ti?��ft�..ífíH*�t�i,:;�\f1;lt::fü�ti.íi�r:m 
gcm de i.nsegunrnça muito grande 
no ínvestimentú. Em funç.ão disso, 
uma das linhas da rccstmn1ração é 
mnntcr o mínimo dc estoque, pois 
significa capital parado. A instabili
dade do sistema timmceiro intcrna
cíonnl e.st.í vinculada à crise do dó
lar. 

3 . A questão sod.�I , que não é
típicri no Drasil, é que começou u 
cmsccr uma resislênóa operária, nos 
países centrais, ao processo de tra
balho original, taylorist.a e fordista : 
trabalho repetitivo, ,�special i zado 
numu úniea funç.ão e cont.rnlado. 
Mas os trabalhadores brnsildro<; prn
ticamcntc ni'ío reagiram 1ts fonnas 
e-lâssícas ele organi,.ar o trabalho. 

'flldo isso provm:a a nc.ccssida
dt� d(! gerar uma emprt:�a mais ágil. 
fk.xfvcl, capaz tk diferenciar-se 
frente à concorrência, se possívd 
lançando novos produtos para am-

plinr os l lorizonlcs de mercados trn 
didonaif; ,  geralmente snturados e 
com ç.xccsso de  oferta . A 
rc.c:s1n1turação alia a busca de 11c:xi
bilidadc (para fazer frente a sit.ua
çõt�s não muito previsíveis social ,� 
e.conomicanwn!(:), a integração de 
fluxos de materiais e i11formacionais 
(para dar saltos de. produtividade 
sem depender exc:csi.iv:imcnte da 
escala produtiva) e a atuaçiío com 
cs1n1tnras organizacionais mais pla
nas, mais ágeis, menos "i.nchad<1s" .  
As Wull,lgcn,c;; comparativas das em
presas csÍ.'io na qualidade e difrn�-J l
ciação de sen1; produtos frente :, rnn
corrência. 

O que as empresa� c:s1üo fazen
do? 

As nnidanç:a.s são mais l ipi(.'.as 
nas ind1íst.ria�, com a introdução de 
novas tecnologias e novos métodos 
de organizaçào do trabalho e de pr<>r 
duç11u. ' l 't!<.:nologicamente, pela in
trodução de novm equipamentos 
hf!seados na inforrn,itica/automação, 
!ais como os comandos numéricos
computadorizados, controladores
lógiCll·programáve.is, robótica, sis
temas flL:x fvc:is de manufatura, sis
temas  d ig i tais d istribuídos,
microt:ornpntílclores, rede.s de com
putadores, telemática.

Essas mudanças são mais visf
veis, mas as mais impor1a11tes acon
lecc�m na frnma como 11 empresa ,'ie 
estrut tin1 .  Niio adian1a ter c:quipa
mentos de: \Ílt ima geração, sem po
der utilil,í-los de forma exitosa. A 
m1tomação 6 sobordinada à logic,i 
de t:omo a empresa se cstrntura. E 
essas mudanças organi1.<11.:ionais é 
que estão acontect:ndo nn Brasil de 
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formn mnis sil;temutizndn. 

Quatro pontos cnrncterlzam a 
reeslrnturnçiio organizncionnl : 

l .  Mudançns na rclnçiío entre flS
cmpresns: Duns empresas diforcn
tes fo7..cm ncordos de coopcmçfio Pº" 
dcndo chcgnr n fusões e inçorponi
çõcs. Dentro de empresns ü(lllcor
rentes podem existir acordos. Um 
i,;egundo movimento fone 6 mmo n 
mrnl focalí,1,nç:i'ío maior do que n 
empresa produz. levando a uma 
descentrnlizflçfio, horizont"nl i7.nçíio 
on "(crceirfançiío" dos a1Jvidndcs de 
prod11çõo proprinmcnrc cli1ris, e dos 
sc1viços de npoio. Tmnbém se estn
hckcc umn novn l\�lnçíío entre quem 
produz. e quem compra. 

2. Mndnnçns nn c.(';t111h1r11 rk 01'
f�fltl iznç:fio geml cln cmprcsn :  A ot
gnni7.açfio pnssn n ser por ptoúesso. 
não por rkipnr(nmcnlo. A l6gicn 6 n 
do ílnxo dn n(�ç(issidudc, nITo a divi
si'io por f,mçôt�s. H1í umu reduçíío 
dofi n íve i s  h i e r.írquic:os 
(desdepmtamentalizaç.ão) : o papel 
do f!.ercnlc é 0111.m o o pnpel do opc�
rftrio tmnh<:m. T.-11nbé:m hfi a cria
çl'íú de "unidudes de..� m�gócio"quc..� 
a l i am terc:e i ri z.içfio ,  
de!>depmtmnentnliznção, novos cri
térios de contnbilidnde de custos 
voltndm, pnrn o rcs11ltndo econômi
co dn emprerm. 

3. Mudimçns na organização da
produção: A lógica é a de subordi
nar .c:ctorc�� no objl1tivo de prodm,ir. 
O fluxo d<� produc,:fio entre o pedido 
e a entrega deve ser nípido e a em
presa deve funciomu· com o míni
mo de estoque. O ..controle de qunli
dncle do produto é incorporndo ao 
processo de pruduçuo. A produção 
passa a se organizm· por processo: 
mnnufotum celular, sistema just in 
lime, etc . . 

4. Mudnnç.os nn orgnniznçno do
1mhalho: Signific.�m uma diforcnte 
formn de 11s empresas olharem para 
seus recursos lmmnnos, All cl ifcre.n
ç.is de statlls, tratamento dentro da 
ompre,c;a, estão se reduzindo (não M 
mnis vnga mnmdn pnra diretor no 
e.staci.ona1nento, o restaurante é o 
mesmo pura todo mundti . . .  ). Ni1o 
vfio dizer mais purn o op(�r;írio como 

1 ' ' 

de vai lmbnlhnr, mns quanto ele tem 
que produzir. O pmccsso de lrn.b:i
lho taylorista/fordistn, com urnri ntu
açâo baseada no poi;Lo de trabalho 
(onde surge o cronomct.ristn, nnafü;
ta de. tempos e movim(�tllos, de.) 
está sendo rndíscutida hoje com a 
íntmduçõo do tn1bnlbo cm equipe, 
l.rabnlho cm g,·upo, enriquecimento 
de func,:.õcs, etc . .  bstá se suhstiniin
do n idéin clássica de que o aumen
to da produtividade so dó. cm coda 
posto de lrnhalho. 

faso 110s d1í um quudro dn novn 
empresn, que precisa aliar qunlidn
dc com cupncidndc de inovação. 
ns�a empresa é muito mnis vulnc.
nivcl. Qualquer problcmn cm qual
quer pi'11.e, pode fazê-ln parnr. Tem 
úSl(lque bnixo, por exemplo. 

A vulnemhil idode dn cmprn�ri 
flexf ·.:- 1 ,  :igíl ,  cxigú um 1rnbnlhudor 
com maior responsabilidmfo, que 
1(:11'\ muioi' nulonomia, po1111nto, mnis 
poder. É difícil descrever o que cxa
tm1wntc o trnballmdor preciso. fazer. 
Com isso, o controle elo trabalho fica 
mni� di fícil. Este é um operário di
fcn·ntc - ele é identificado com a 
cmprr ·n ni'ío porque "veste o cnmi-

O processo é 
excludente .  Mas 
coloca grandes 

possibi l idades para 
o sindicato .

Wf ·� ·, �l*'liQi�B#�Mi��Ytil\f.jl1ª 
�t.�l1i.r., .: . . ·. ··� ;1<;;,1;.¾1::m':n.aR*ín1tt1r;�1t+1ir.o:; 

sn", mas porque 6 pmfissi<mnl , fnz 
com que o ,;istemn produtivo fmlci
onc. N(�ste novo padrão, (dt\ é um 
vcn(:l�dor, r-0nseguc nfírm,)r !-Ua in
dividunliclacle. 

O novo trabalhador é muito mo.is 
qualificado. Ele percebe qunl é a ten
dência da cmpn�so e o sindico.to, 
nem sempre. Tem nccsso n do.dos 
técnicos e t.cm l.!Ondições de. discutir 
sun prorl11çno. em alguns casos . 
Como � ll ln ope,nírio que tem mai� 
otllonomin, é vnloriznclo no merca
do de trabalho, tem focilidn.dc de 
cstahrll(\CN mn cnnnl d írcto de 1'(.lÍ
vindicns:fio junto à dirc1,-:lo du cm
pr<:sn. E com esse trnhülhndor que o 
sindirnto prccisn saber trabalhar. 

Cnpitnl e lrnhalho têm compro
missos: salirio � 11111 c-ompromisso. 
Nesse i-fo11lo, nos paíscsc curopcm 
espccifllmentü, o compromisso clis-· 
sico foi: o oper.írio deixa de influir 
nn orgnniznçuo do trubn.lho e o pn
trõo paga um i;nlário que cvolni con
fornie a produtividade. O novo co111-
fll"llJ1US!>O ó: você trahnlhn dn me
l hor formn possével , dr: modo u 
cumprir n produção; cm i:omp,mso
ç1io, tem cstahilidnde. poder, etc . .  
rnz parl e· d n  novo compromis!.o gn
rnnti t' que n produc,:iío funcione. 

O movimento 1,indíen.l nindo nfio 
lern um discurso pnrn este opcn:írio. 
Niío ncho que o concc.ito pnm os 
novos tru bulhadorcs scj n  o de 
"c.·oopli1do". De nncln ajuda scpnrnr 
os cooptados dos niío cooplndos, 
para n ação sindkr1 l .  A quesliío que 
se colocn é: Corno o sindicato pode 
intc1vir neste prcx.:esso'/ Por que che
gou a esse ponto? Já que chegou nf, 
como 6 que pode reverter os pr(>
hlcrnns <.:(.)locados'/ 

11 imp01tantc frisnr que o sindi
c.=nlo nfio t', mn de.ereto, é umn con
quista peimnnentc, 011 scjn, 0le tem 
t111e. conquistar mn cspnçn pnrn nhl
ar neste proce.s,;o de 1\X�st.rnturnçfio 
produtiva . 

À reeslru1urnç.í'\o nl'ío disc:1 1 1e o 
fim do capitalismo, nem o fim da 
exploração.  O processo é 
excludcnt(' , tem os que pc.rdc.=.m e.=- os 
q11c ganham. Mas coloca grande.s 
possibi l idades paru <.> .�indic.nto: 

Prime.iro: l{im um grupo operá-
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rio que tem nirtis poder; saber trn
balhn,· com c.��c gmpo significa gu
nlmr \ln111 br1sc decisiva. 

s��unda: Tem a possibilidade de 
emergir umn novn $(:gmcntnçí'.io dn  
força de trabalho: redução do opc,. 
rnriado (dof: que ficam é exigido 
umn muior e1;c.olcu·idadc), aumL�útú 
elos trnbãfüttdores no setor de S:L�ivi .. 
ç .. os em gcra1 e serviços parn n in
dúi;tria (são mo.il-. difíceis ele organi
:,,,ar) e cios excluídos (temporiírios, 
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informrds, dt�scmprcgndm . . . .  ) .  Qual 
é n saída pnrn incorpornr os excluí
dos na organiznçno sindicnl? 

Terceim :  Com n dcmoc:rntiznção 
da sociedade, o locnl de trnbnlho 
pc�rde o ponto de socializaç:iio dos 
indivíduos .  O trabalho pc-rdc a 
ccntralidnde. A i;oeiabi lidade do d
rladi.io i;e dn em outro!. espn\:of.: no 
cluhc, na religifio, pel n nde.Mio a 
movimentos socü1is Oll c:ulmrnis. 
Algumas empresas investem em cri
ar cspnç,os de soci11liz1H,'.fic> parn ckn-

tm dclns .  
O movimento sinciicnl tem C]\IC 

ter umn cstrnt�'.gin pnrn intervir no 
proct�sso, com o objútivo ck con
quisln r  n cídndnnin: Acho que n 
recstrut urnçifo tem coi s .t s 
inexoráveis, mus niío nn formn, nem 
nas consequências : como fozer que 
n rc(�strnturnç.no ni\o se dê ele forma 
unilarcrnl .  como agir nntccipndn
menrc. Esse e o maior dcsnfio do 
sinrlicnlismo: como nr,ir nntccipndn
mc.ntú. 

Mudancas derru bam a 
solida riédade de c lasse

O primeiro ponto que considero 
essencial para il definição de uma 
estratégia  da CUT frente às mudan
ças no inundo do trabalho é n ídéic 
de que nüo existe um único padriki 
das relaçôes de trabalho na econo
mia brasileira. Convivem setores al
tamente dc:�cnvolvidos com o tra
balho escravo. Temos que re<:onhc
e<.�r n l�xist.ência dcstn complexidade 
muito grande nas relações d� tr.1ha
lho no Brasil . 

Segundo ponto: A idéia de c:om
preen der que um processo de  
reestruturação, embora siga uma 
lúgka econômica, ní'ío st� nwc.stc de 
uma imkpc.nclência em relaçrío ao 
cenário político e social. O padrlio 
<le trcmsformações nrio é inexorável , 
6 determinado politicamente . Todo 
o dcst�nvolvimento nas relações de
trnbalho não possui neutralidade. 011
isso é detcrminii<l1) por um proc.csso
de acmnulaçfio de capital que 1v
pn:>duz a explornc,:ifo e: a desigualda
de, ou é feito para minorar as
conslx1uêi>c.: ias sociais. lima faca
tanto foi utilizada para matar, como
pôck ser usada para fazer um clmr
rnsc.o o\l descascar uma la.ranja. Nós
nfio podcmo!-i trabalhar com a lógi
c.:a ttonômic:a. fechada cm si, llU\�
exclui o c��ná.rio social e fragmenta
os elementos de solida1fodadc de
c:lnsse.

Miguel Rossetto, 
deputado federal 
eleito (PT/RS) e 
ex-111en1bro da 

Executiva Nacional 
da CUT, quer ver os 

sindicatos 
apresentando 
respostas con1 
legititniclade 

pol ítica .  
����llti���i.lli'íi�í����l�?����]Bil 

Terceiro ponto: As carac.:.ti�rí�t i· 
cas do modelo de reestrntrnw,:ifo pro
chltiva. Em realidades di�l i;iu,s, as 
c.:onsc:quencias siÍo di stjntas. Quais 
fornm a� consequê.ncias pani os; trn
balhador,:s e para o sindicalismo no 
Brasil? Nos úl t.imo� três anos, em 
função da reestruturar,:i'io. foram eli. 
minados em torno de dois milhfies 
de postos de trabalho, segundo o 
IBGH. Nú$ últimos três mms ,  tive
mos um incremento ele produti \'ida
tfo de 26%1 no parque ind11!s!ri:1I hrn
silciro • e em alguns f.ttores, o fndi
ce chegou a 56%. O crescimento da 
produção não gera nrnis postos de 

t rabalho, provoc:ando 11m dcsc.mprc
go cstmtural. O crescimento econô
mico, com hasc: na reestmturnção 
produtivo, 6 insufo.'.i()Jl\Q para gern
ção ele mais postos de trabalho. 

O padrão de reestruturação bra
sileiro é imposto tk fora pÚa dcn. 
trn. A velocidade desse processo {: 
determinada pela inserção brnsi ldra 
no mercado internacional .  Essa 16-
gica de subordirnw.ão ao merendo 
externo impô,� pcsridos sacrificios 
aos hrusilciros e ao parquo industri
al que levam a uma 
desindustrialização muito grnnclc. O 
Múrcosul é o .,ign iticado regional 
dn l6gica de insC1\:ào internacional 
maior. Esses elementos introduzem 
n ncces-;idnde du reduçüo do <:USIO 
do trabalho, para que as empresas 
possam sr tornar compc:1 i 1 ivfl�. 

Uma caractcríst ic.::i do proec�so 
é a desregulamentaçi1<.>, a1ravés da 
tcrceirizaçfio por sublocndorns, a., 
c.:ontrah:mdisL'ts de mão de obra. Ou
tra é ac.ab,11' ,xnn o "tempo mmto". 
Os open'u-ios íic:.1mlulnm tarcf::is. A 
intensificação da exploraçüo dii mão 
cl t� ohrn ocorre nn  6rca de prodw,:fio 
e é enxugada nas ,íreas meio. No 
l imite, crescem o numero de traha· 
lhaclores s��m cart<:irn assinada e o 
nmrcndo informal, como excmpJm 
dessa novà locali1.ação. O Estado se 
associa a c:s�c processo quando pro-
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R-�-�-I_Ã_Q __ lll,_g3_} - CONGRESSOS DE BA.SE - (Nível l?a.roqu.ial -de Base)

ENCONTRO DE PREPARAÇ�O - Local: CASA DO LISBQ.�. 

DATA: 24 de novembro de 1985 

16 PARTICIPANTES. 

Várias categorias presentes e alguns dêsempregad.os. 

ENCONTRO DE PREPARAÇio - Local: s. SEBASTIA'.O (QUILOMBO) 

DATA: 01 de dezembro de 1985. 

11 PARTICIPANTES. 

Diversas categorias. 

ENCONTRO : - Local: COLtGIO CARLOS NA.BITOO (CASCATA)- P.ARACA..1\IBI -

DATA: 08 de dezembro de 1985 

10 �ARTICIPANTES. 

Diversas Categorias. 

ENCONTRO - CAPELA N.S. FÍTIMA - (SABUGO) - PARACAMBI -

DATA: 12 de janeiro de 1986. 

13 PARTICIPANTES. 

Diversas Categorias. 

CONGRESSO - Local: SALÃO PAROQUIAL DE E �CAMBI. 

DATA: 16 de fevereiro de 1986. 

11 PARTICIPANTES. 

Diversas Categorias. 

PARÓQUIA de LAGES e LA.NARI • (PARACAMBI) 

DATA: 02 de março de 1986. 

42 PARTICIPANTES. 

04 grupos: ESTUDANTES;METAL1m.GICOS;FÍBRICAS;DIVs.CAT. (FUNCIOI�IOS PIÍBLJ. 

QOS,DESEMPREGADOS e DO�STICAS). 
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RELATÓRIO DA ASS.Et-"ilili!IA DIOCESANA DE NOVA IGUAÇU - 24 / 11 / 91

PAUTA 

,Acolhida 
,Apresentação 
,Introdução dos trabalhos do dia 

,oração 
,Reflexão e partilha da palavra 
.Análise de conjuntura 
.Cafezinho 

,Plenária 
,Avaliação da coordenação da P.O diocesana 

,Almoço 

.Proposta para a coordenação estadual 

Iniciamos o nosso encontro com o companheiro Jo�f Miguel 
, 

t # 1 fazendo abertura. Apresentando o programa de encontro, apos a_apresen açao 

dos participantes foi feito i1ma leitura do livro do Exódo-cap.18,13-27. A • 

leitura teve o comando da .companheira Penha. Na partilha da palavra a compa
nheira Maria José colocou que Moisés estava trabalhando sozinho, e hoje te -
mos que trabalhar juntos, partilhar as tarefas. José texeira partilhando da' 
palavra fez a pergunta: quem quer ser 1oisés hoje? esta partilh� a compa -
nheira Andréa falou Ç""'le hoje somos nós,os trabalhadores o Moisés. SÓ depen -
de de nós ser est� semente:lide:r-libertador. O companheiro Sergio disse_que• 
na B!blia fala do homem enquanto hoje temos mulheres e crianças na luta.Colg_ 
cou-se que na_BÍblia não há distinção de sexo . Depend de nõs ser bons pas
tores ou maus. Luiz Carlos coloca que antes o povo procurava Moisés e hoje • 
quem o povo procura? As lideranças estão desarticuladas, apesar disto temos• 

que le�brar que não estamos sozinhos. Colocou-se que falba o assumir das '

questõss do povo sem interesse financeiro. Os Moisés de hoje deve chamar as' 
mulher'-:s e crianças para o trab�lho, dizendo que as mulheres são mais sérias 
e as c:r·ianças o futuro do mundo. A Bíblia quando fala homem se refere a to -
das as peu&oas homem, mulheres e crianças, a questão é escolher pessoas c� -
pazes, digr�, seguir o exemplo de Jesus Cristo, na escolàa dtµ3 lideranças. ' 
Falou-se qu, o povo esta disiludido não sabe a quem procurar. '8 lideranças' 
hoje estão Jm desanimo gr&nde, devemos lembrar-nos que não estamos sozinhos' 
tem outrús companheiros na luta. 

Após a partilha da palavra passamos para o trabalho em ' 
grupo. 30 minutos. Analisan�o a conjuntura política, a econômica, a social e 
a E�lesial envolvendo a P.O. 

Relatório dos grupos 
,SocieLade mal organizada 
, Desemprego 
.P�edo de valorizar a base 



,Mercado informal 
,Individualismo nos movimentos 
,Falta de quadros . 
,MAssificação dos meios de comunidação 
,Voltar para a base (fuga) 
,Arrocho salarial-sofrimento 
,Falta de método 
,Como normalizar o mercado informal? 

. "' .. , . ,Povo sem consciencia critica 
,Propaganda para não mudar 
,Desafio à consciêntiaação 
,Vioiência-demissões dos pequenos 
,Diminuição do poder de compra 
,Falta de cultura-Retrocesso 
,Conservadorismo eclesial 

·quezas nas mãos de poucos
,Extermínio de menores 
,Esterelização de mulheres 
,ProgressistaXConservadorismo(Ig.rej0)

,Igreja ligada ao poder 
.Desânimo do povo e das liderança$ 
.Lideranças que sede as tentações. 

Neste momento o Sr. José fez uma intervenção falando sobre o' 
QUE APARECEU NO QUADRO, ressaltando a falta de organização e honestidade do' 
governo e o sistema parlamentarista. 

Para avaliação da coordenação foram feitas duas propostas: A

valiação em grupo e avaliação em plenária. Ganhou a iQ proposta. 
Foram apresentadas as propostas tiradas como linha geral no ' 

planejamento de 91, le a.I}do o que foi,feito eo que faltou fazer e também 1 

as propostas aprescentad§� no relatório. Após o balanço apresentado passamos 
para a avaliaçãa em grupo. 

Dividido em três grupos, colocando uma pesso� da coordenação' 
em cada em cada grupo para facilitar a discussão(avaliação). 

Em seguida paramos para o almoço voltando ad 13horas com os ' 
relatos da avaliação. 

Avaliação: Pontos negativos e positivos: 

Positivos: ,Encaminhou-se todas as propostas e resoluções 
.Boletim Ponte Operária e pesquisa da Romaria do trabalhador 

_,Reuniões ampliadas 
.,Incentivo aos grupos base-semana social 
,Formação - debates 
_,Seminário com sindicalistas 
-Carta do 1º de Maio



.Romaria bem organizada 
... 

• Definição de uma data para a reuniao

.Conseguir realizar quase que na Íntegra todo o planejamento.

Negativos; 

,Não presença lias farÓquias 
.Pouca visão de conjunto 
,Não elaborou política sistemática de massa 
.Isolamento da Diocese em relação a estadual 
,Desencontro no dia de lazer 
.Faltou organização na preparação dos encontros 
.Equipe de formação 
.semana do Trabalhador 
.Faltas dos membi'os da coordenação na reunião desta. 

Propostas para a nova coordenação diocesana: 

.Dar continuidade aos boletins 
, 11 11 as reuniões ampliadas 
.superar a falta de relação recíproca - Base/Coordenação 
,Coordenação ir às bases 
,Elaborar atividades que atinja a massa 
,Formar novas lideranças 
,Fazer festas bem pr�paradas 
.Divulgar mais a P.o.

,Elaborar cartas sobre conjuntura e parlamentarismo 
,lQ de maio - Organiz� .a semana do trabalhador 
.curso método de participação para a base 
.Trabalhar a campanha da fraternidade e eleições 
,Curso na Paróquia 5 O anos de América Latina 
,CEBs (8Q encontro) 
,Inserir no boletim leis e direitos do trabalhador 
.Estudo na P.O sobre a Bíblia - Jesus e sua proposta, buscar o apoio 
_das demais pastorais 

, 
.Formar um centro de estudo na diocese, destacando fe e vida - levan 
_do para as comunidades • 
• coordenação sem esquecer. osv.grupos bases(fazer visita aos mesmos) 
!Priorizar sem sem deixar de lato os grupos base
�Rever os relatórios das reuniões da coordenação diocesana e viabili
_lizar o que for bom e ficou por fazer
. Tirar uma mine-coorde�ação formada por quatro pessoas da base com 8J!
plo conhecimento da P,O e disponibilidade de tempo, para auxiliar a' 
coordenação diocesB.!l,a. Serveria para resolver os problemas imediatos 
faz articulação dos grupos entre si e a diocese, acompanhar de perto 
os acontecimentos e levar para a coordenação maior que é ao mesmo '•
tempo executiva , se preocupa com o que é mais demorado, receber as'

-3 



questões e discutir profundamente • 

• Buscar um projeto pela Pastoral Operária junto a Diocese com parti
cipação e administração integral da mine-coordenação e um coorde�a� 
dor de grupo de base na ativa, para estruturação financeira da P.o. 
de Nova Iguaçu e par�e deste recurso destinado aos grupos de base ' 
para suas atividades. 

Após as apresentações de.propostas para a Diocesana, passamos 
para o· ponto de propostas para a estadual. 

Pr2�ostas para a coordenação estadual: 

!Presença na Diocese periodicamente
!Extensão do curso de verão para a estadual
!Promover encontro sobre o 8º encontro de CEBs
�Continuidade da reunião ampliada estadual X diocesana
,Encontro com base no livro Jesus sua vida, su� proposta
,Formação específica para as companheiras da P.o .

,A estadual trabalhar a Eco 92
.Promover debates: que tipo de sociedade queremos.

Encerrado a apresentação de propostas para a estadual, foi co
lodadó no quadro os nomes por Região: I -Luiz Carlos e Carnúnha 

II-lfessias e Francisca
III-Ramoel

IV-Roberto e Manoel Reís

V-Sérgio
VI- -

VII,.. -

Em seguida colocou-se os nomes no quadro. De aco�o com crité
rios e consulta foram mantidos a maioria dos antigos componentes.Com mudança 1 

de alguns nomes a nova coordenação fica assim: Luiz Carlos e Carminha(região I 
Penha e Francisca(Região II) llanoel (Reg;ão III) Roberto e Manoel Reis(Região' 
IV),Sérgio(Região.V) Josefa e Mama José. A região VII no momento se encontra' 
sem representação. 

Discussão sobre liberado diocesano.Mais um nome foi indicado ' 
para um trabalho conjunto com o zé �ügu.el. t uma proposta. ainda em caminhamen
to. Indicado o nome de Luiz Carlos e Carminha. A Ca.:;-mína retirando 
o seu nome restou o Luiz Carlos que foi aprovado sem �estrições.

Colocou-se proposta de avaliação dos grupos base, ficando esta 
avaliação para ser feita em data a ser marcada 



Após apresentar os critérios de participação para a as -
sembléia estadual foram indicados os nomes de quem vai a assembléia: Zê Miguel 

e José·Messias�- membros da coordenação estadual - Carminha, Penha, Roberto, • 
Luiz Carlos e Sérgio. 

Para encerrar o encontro foi passado o informe do curso' 
de verão que é muito importante, tanto politi�amente como religiosamente.O C� 
so se realizará dias 08-09-10 e 11 de janeiro. Os nomes indicados e aprovados: 
Jailton, Andréa, Ana Cristina, Penha, Rosangela ou Carminha. 

Foi d�dQ informes da eleição do sindicato dos iju.Ímicos e 
da assembléia nacional da P.o.

O encontro foi animado com cantos da pastoral Operária e 
música, pia�as e animação por conta da companheira Tita do grupo de base de •

Santa Marta. 

Os participantes estão na lista de presença. 
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RELA RIO DA REill IÃO AMPLIADA - 26/01/92 

Realizou-se a nossa primeira reuni o ampliada de 1992. Ape

srur da pouca participação supondo-se que os companheiros ain�a /

estivesse em clima de férias a reunião se eu de forma proveito

sa� Os poatos discutidos foram os seguintesi 
avaliação do curso de verão; 

- confirmação do calendário anual;
articulação da reunião da coordenação (02/02/92)

- informativo ( Ponte Operária);
- informes;

,..

Curso de verao 

Para a avaliação do cu;'so de verão contamos com 6 da.à 7 pe11 
soas participantes do mesmo. Se deu em caráter espontâneo e talY 
vez por isso muito válida. Conçluiu-se assim: 

o curso :foi bom em termos. Isto porque foram levados em con
sideração os vários pontos negativos. 

o local é muito bonito; bom parq. um retiro, fazer uma revis
são de vida, porém de difícil acesso. 

FOI um momento de reencontro e entrosamentp agradável, mas 
um tanto desorganizado e anti-democrático na programação. O con
teúdo :foi de bom gosgo, ideal para clarear as idéias, poderia / 
ter sido melhor aproveitado. A coordenação centralizou-se numa { 
so pessoa, o que causou sobrecarga e consequentemem,e atropelos. 

Tendo em vista os pontos negativos, foram feitas observa -
çÕes necessárias e em cima d.isso propostas. A maior parte das o
bservações baseou-se a preparação, levando-se em conta que foi/
deixado de lado a realidade de vida do trabalhador brasileiro,
ou seja, a impossiàilidade que o teabalhador tem de momentos de 
lazer. Teria qu ter sido incluído na programação momento específico de lazer (horário para ir à praia, pase�ar etc), 0 curso a:bi'ange o espiritual e social. Lazer é socià:1. O roteiro deveria ter sido me�or elaborado, com re:fere�nci·as · reais, pois causaria. ·menas .fadiga. 

São observaçêes construtivas para que tenha um melhor aproveitamento uma vez que,te para um melhor funcionamento da Pastoral

----

, . no Prox:t.mo curso se 
e um eve�to importan 
Operária. 

-
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� .RE�A REUNIÃO AMPLIADA DA P.O NOVA IGUACU e23/O4/95) ----- - ---- ------ - --
Iniciamos nossa reunião com a oração io ,ai-Nosso, apos

Percival assumiu a coordenação da reunião, onde mostrou cartazes que 

tinham como tema Exigências para um Grupo ie Base( como criar um� 

· pode base) e RVO ( Revisão de vida Operária). 

Começada a esplanação com ajuda dos cartazes,oncle ficamos 

sabendo de algumas exigências para um grupo de base, tais como: 

º Certa organização-

• Objeti_vos claros

• Certo planejarnent�
- --- -- -,. - - -- ----

• Metodo de Formaçao 

• Reunião frequente e disciplina

• Avaliação frequ�nte

Rvo(Revisão de vida operária), rever a vida do trabalha -

dor, é um diálogo com companheiros, com a palavra de Deus e com a V!,

da, n� trabalho, no bairro, na comunidade, na família, etc.

Como iniciar:

f' apresentação

• leitura bíblica

• o que cada um enfrenta de mais grave no trabalho, famí�

lia, comuniiade, bairro, etc,

• Escolher e analisar um caso

• dar sugestões para enfrentar o caso

• pessoa escolhe sugestão mais interessante e peàe deta -

.lhes.

� Encaminhamento da sugestão ( individual e coletivo)

Foi feita a proposta de fazermos uma RVO daPO Diocesana e

aceita por todos presentes. 
Qt�al o maior problema. vivido pela PO Diocesa.na? 

• Falta de comprmmisso(Roberto)

• Pontualidade ( Sérgio)

• Desânimo (ROsângela)

• Falta de suporte para formação ( Luiz Carlos)'
�� 

._ Falta de dinâmica) ( Jailton)

--- -------

-
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� Falta de acolhida o
• Falta de �� e clarez ( Zé Miguel e Percival.)
• Palta ie apoio ,� �Joclo(�)
Picou decidido, que cada grupo de base i%1Í discutir /

qual o m roblema ue seu �•�n de base enfrenta. E no próximo
encontro iremos debater. data do próxima reunião ampliada 4g domi�
go ie junho(25/06/95)J

INFORMES SOBRE 12 DE MAIO
Regional I- terá tríduo nos dias26,27,28/04 e concen -

tração na praçã são J�sé Operario.

Regional II- concentração na praça de Areia Branca às 09
J_,
ui&SA horas. 

Regional III- conc�ração missa em Paramambi.·(!.aA)CGrv7P,. IUj.110 
Regional IV -

PROGRAMA 

23 de abril! Às J 5h30 GRANDE ABERTURA, com música e apresentação dos Grupos.(Obs.: Segue a Missa animada pela PO, às 18h00) 
Local: Igreja Nossa Senhora Aparecida

24 de abril! Às 19h30 PALESTRA E DEBATE-Tema: "O Trabalhador na Bíblia".
Local: Salão da Igreja Nossa Senhora da Conceição

(Av. Rogério da Silveira, 13-66)
Convidado: Pe. Rogério

· 26 de abril! Às 19h30 VÍDEO E DEBATE - Loca): Salão da Igreja Nossa Senhora

28 de abril! Às 19h30

1 ° de maio' Às 18h00

Aparecida. (Av. Mirandela, 773)
PALESTRA E DEBATE- Tema: "O Plano Real e os

Trabalhadores" 
Local: d S . p t iifi§elf,if! t .1 1?1 U p ... a. 

2 ª opção: Salão da Igreja Nossa Senhora
Aparecida.

CAMINHADA DO TR.A.BALHADOR 
Da Matriz Nossa Senhora Ap,.recida para a Comunidade de
de São José Operário.

--· ________________________ _;_.-----��-.�--------�-------
(', 
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Estatuto. · · 

' ' 

. ' 
PARÍGRAFO SEGUNDO - Vcrt/tc�nào-se trregularir.Gàe ,• 
na documentaçao apresento.d.a# a Comtssão Eleitora , ' ' nottJtcara ao tnteressaào para quu pro•ova a corre 

·ção no prat10 d.e :48(quar•nta e ottc) horaa. -
�. - Esgotado o pro.•o esto.bel�ctd.o �o •cAPU'l'_.• e não cor. 

rt9tda a· trre9ulartd.ad.e /unto a ·co•taaao ElettoraJ. 
será cançe 7 ado o registru do candtd.ato pelo não cum 
pri1,icnto das dtspos:ições esto.belectdas neste Esta: 
tuto; 

PAP.ÍGRAFO TERCEIRO- Cada candidato indicará um ou , , mais cargos a que protRndo concorrer, -ate no mazt-
mo 3(três); 1 

PARiGRAFO QUARTO. - fara ps efe.t'tos d.o d.tsp0sto nes 
te art tgo# serâ 

1

"1'o.n;t td.0 ,na sed.,,# d.uran te o per{ od.o -
de registro# um /unctonarto da Entidad.•, durante o

expediente normal de, no; m{nt�� 6(seis) horas, paro 
prestar in/orma,;'ões concernent

1

es ao pleito e forn!,_ 
cer o correspon4en te rec tf)o; � l : : tl
PARÍGRAFO QllINTd - �ncerrado 9 praao de tnscrtçõe� 
os candidatos e .os ftliad':'s em· condtç_é)'t1s d.e voto ,
convocados pela.Dtretoria ' da Federaçao dentro de48 
(quarenta e otto') horas_'. se reuntrão ao praao delO 
(dea) dtas para ;c�mporem:céd.ula Úntca · e a •esa co
letora sob a dtreçã'o da Co•issão Eleitoral. 

1 ' 1 ' 
' 

,, 

I - No caso d.e candidato• ezceàentes para os mesmos ccr 
gos, elef serão 'Fon�u,l tad�s so,bre opção para outroo 

• 
• 1 L 1 : cargos;: . , ,1 ., 

II - No <;_aso 4,e ,ma t ,L�e um cand id.a t,'? ao mes110 cargo# ·CO� 
tarao da!cedula ·�nica tod�s o�.noaes d.os concorren 
tes àquele cargo. 1 :_ 

-

Art. 319 - Encerrado o prazo s�m quf tenh;q. havido regtstro su 
ftc iente: para preenfher �,ssen·ta por cento (6�) 
dos cargos dtsponlvets, a Dtre·torta da Fsdsra�ão # 

dentro de 48(qu�renta e ot·to) horas, provt<lenctará 
nova convocação ,fiaS: elet�Õcs. · ' ' 

PAR1GRAFO IÍNICO - Encerrado. o prazo para regtstro 
de candidaturas e observ.q.do o pr�enchtme.nto de pe 
lo menOS:ô()dp(sessenta por C�ntO)jdOS CO.�go� dtspÕ-: 
, - ' , ' . ni.ueis, a Comtss(lo .fleitqral de.tfr,.tn�rt.i; ad Sscre-' 

' ' ' ; ' : : :: ! 1 ' • : : : ; ' 

1 

Endereço: AY. Graça Aranha, 19/904 - Rio de Janeiro - RJ - Telefone: 240·3!47 � 1'eltx (021) 3�625�J/ESBR



SECRETARIADO NACIONAL DA PASTORAL OPERÁRIA 
Inscrição no CGC 27.212.968/0020-09 

Av. Pres. Kennedy, 1861 - Sala 108 - 25020-000 - Duque de Cax1as-RJ. 

Tel.: (021) 771.3459 - FAX (021) 772.5465 

RELATÓRIO DA REUNIÃO P.0 E MISEREOR 

DATA - 29 de abril de 1994 
A t. ho Ari' (Pastoral Operária) PARTICIPANTES - Telma - Jane - gos 1n -

Henrique Brotz (Misereor) 

Inicialmente a discussão se desenvolveu a partir do rela

tório da AVALIAÇÃO elaborado pelos avaliadores depois de uma visita a 

PODO BRASIL. A visita à_ cinco estados por Aparecida (pela PO) e 

Jeroem (pela Misereor), em �ovembro/93, resultou num relatório que 

·contém uma análise da realidade brasileira (igreja e movimentos soci

ais), considerando uma Pastoral Operária que faz parte de um tecido

social. Então, a partir de reflexões desde a origem da PO, sua atua -

ção, características e organização, constata-se pontos de força e de

safios da Pastoral Operária hoje. (ver estes pontos em anexo)

Neste sentido, é exigido da PO uma presença e um corpo NA 

c�IDNAL, ou seja, é fundamental que a PO a cada dia possa contribuir 

efetivamente para o crescimento e fortalecimento, bem como elevar o 

-·\nível de organização das PO' s estaduais. Assim, é necessário que

1. Os estados possam fazer um bom planejamento que ajudará depois a

própria avaliação. Isto é, como os estados podem ter uma melhor meto

dologia de planejamento e avaliação, de forma a ajudar nas atividades,

nacvida da PO como um todo. Um planejamento vivo,não autoritário, que

facilite o dinamismo dos GdB e sua vida prática.

2. As PO's estaduais tenham capacidade de elaborar projetos finan -

ceiros com acompanhamento da PO Nacional, em vista de uma qualifica -

ção (que o projeto não seja apenas uma relação de atividades que serao

desenvolvidas), apresentando a PO com seus objetivos, Grupos de Base ,

perfil dos participantes, atividades, avanços e recuos.de sua história.

3� t importante pensar hoje num contato mais forte com os militantes 

que passaram pela PO. Abrir espaços para discussões e O resgate das 

experiências dos antigos participantes da PO. o que significou e qual 



SECRETARIADO NACIONAL DA PASTORAL OPERÁRIA 
Inscrição no CGC 27.212.968/0020-09 

Av. Pres. Kennedy, 1861 - Sala 108 - 25020-000 - Duque de Caxias-RJ. 

Tel.: (021) 771.3459 - FAX (021) 772.5465 

a importância da PO na sua vida. Qual a visão da PO hoje e como deve
ria ser a mesma, na visão desses militantes . 

4. Os Grupos de Base sao a vida da PO. Esta frase leva a refletir quais

os meios que os GdB tem para divulgar o seu trabalho e fortalecer sua

luta. Neste sentido, o intercâmbio e atividades comuns podem animar ·o

dia-a-dia dos grupos, a partir de sua vida dinâmica com relacíonamentos

com outras entidades e travando lutas conjuntas ... �ue forma isto pode

rá acontecer ? boletins específicos, encontrão dos grupos,etc.

t-necessãrio encontrar espaços para esta troca de experiências, prepa -

rando também essa articulação e intercâmbio a nível nacional.

5. No processo de formação desenvolvido pelas PO's estaduais, a contri

buição de mil_itantes que já participaram da PO é interessante. Pois a

maioria dos companheiros hoje estão ligados a PO, prestando assessoria

aos cursos, encontros e reuniões da PO. Corno então, contribuir para

intercambiar estas assessorias,.incentivando a formação mútua. Isto e,

a PO desenvolver ·processo de formação com formadores, lideranças, que 
além da formação na ação, pode enriquecer com assessoria no aspecto da 

metodologia do trabalho de base. 

6. Um grande desafio . : �l-PO hoge é estar cada vez mais próxima, ser

elo de ligação e articulação, animação das PO's estaduais. Ajudar as 

PO's regionais/estaduais a planejar, sistematizar as experiências e 

processos ja- desenvolvidos. 

corno intensificar a relação entre PO Nacional ( que sao os 

estados e regionais) com a PO de todo o Brasil, no sentido que cada mili 
tante se sinta PODO BAASIL, tenha consciência que faz parte de um cor -

po nacional. Estando mais :)rÓxirno� contribuir mais diretamente com 

diversos eitados. (pensai em corno fazer isto acontecer na prática) 

os 

Assim, a reuni foi participativa, produtiva e esta tarefa 

de socializar, partilhar L Ja discussão (planejamento, avaliação, elabo

rRr projetos, metodolog±a, formaçao} é urgente. Que possamos tornar vi 

va nos eitados estes desafios! 
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RELATÓRIO DO CURSO DA PASTORAL OPEAARIA DIOCESANE 

Nova Iguaçu, 14. el5 de: outu.bro de 1989 

Inic.io momento d8.! oração louvores:, e preces.: em for.ma de pedido
conoluimos com_a oração:- do Pai-Nossa. 

A seguir foi-nos distribuido o documento - Objetiv.os e Principio� da 
CUT, e O Sindiealismo C.-orporativ,is:fi.a, pana ser trabaliu\do em �pos:--. 

Pronosta de Trabalho: 
+ ___ ,:;.;...;;.._::..,;._.---

Grupo de:_ Basa: - · 
- Avaliação da Romaria do TrabaJbarlor(7 de Setembro)
- Sindicato_ ( introdu�.ão)
- V!deo ( Volta Redonda)

A v.a.1_; ação da. _ Roma.ria 

M..iito-boa _ despertou no� parvicipantes1 o �oy,o sentido - não irá 

Romaria s6 para_paga.n·promeS$a.S,-Boender �ias. 
o tra.�alhador sendo abençoadb �or Ma.ria.
OOJ.de.nç a de. I gre j_a .

Participação do trabalha.dor 
Houw, cresc.imento e maior; en�lvimenit.o das 3 estados:: Minaa,. s.Pau1-o 

e Rio. 

A segui.l!·conversamos um pouco sGbr.� o: O gue 6 PO?. 
A PO surgiu para moviment�-a cabeça do trabalhador, ajudar mudar essa 

situaçáõ de_opress�o. 
- Um caminho, um espaço '- ma.is:;_ pal!S. se discutir a causa do po� trabalha

- _ 
do

� 
1 

- Companheiros caminhando jll!lto. 

- PO ajuntando pessoas de: F' integrando- a� ne.s comunidades, atraindo outror
participantes .• -
- PO chama o poY-O de Deus a ter·consc.iência de-classe-....

A PO 6 pastoral da igreja e convive com as comunidade�. 

Por-meados de 1917 a igreja preocupada com a crise ateista, surgiu na 
Europa, AC.O? JOC - objetiYO prine·ipal. era catequiza.r· forma.iuro- Sindieato Cri� 

-tão._
- Nova vis&o que passa pelo mundo ope�.rio tem_haver com o Conc!lio�Vati-

oano II, a vie«o d& Joffo XXIII, Medellin reforça a participação do opere
rio.

Como começou a PO? 

Objetivo principal reunir os trabalhadores -. ligar .F, e Vida. PO saiu de·_ dent�o da. AC O ::---Pessoaa que partic-ipa"«18.m da PO conseguiram formar grupose hoJe- são pess.oas; que est�o atuando_ em div;-e�s lutas-da o-lasse, trabalha.do.ra ex: _Josf Emídio, Dica, Wa.ldemar- Ross:i.., Jod Raimu.ncro,�-outros. A-PO começa de lia.i.%o para cima: Grupos:-de Base, C-oordena.c;fto Diocesanac·oordenaçao Estadual, Coordenação- Nao:iona.:t..
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Vimos o vídeo de Volta Redonda - A greve dos operários da CSN em novem
bro de 1988.

..., 
-

A seguir f·izemos uma pequena celebração, _onde companheiros comentavam
o que tinham acha.do de mais importante_no-�Ídeo�. Tivemos um momento
dê pedido de perd§o � pelaa vezes que_nos omitimos; diante de ai tu�ções
conf'litantea- momento de-louvor -..,pelo exemplo de busca, luta, coragem
e de f�, esperança dos-companheiros da CSN. Para concluir·noss:a. oração
cs.ntrun.os.o Pai Nosso-dos.Mártires • 
. UgtmSJ dos coment<:Ü1ios do rldeo: 
� O trabalhador n1to ganha. nada de graça, as, conquista� não caem do oéu,
� assumir tem· que ir até as,_úl timafl:'. c.onsequências,.

- rgí-eja que saí do diseurso - bispo e coillllnidades comprozmissacios com o
trabalhador, com-o povo-oprimido. __
- Ganhar sallrio mínimo é vergonhoso, o trabalhador não tem direito de
ir ao cinema, fazer um passeio •..
Valorização-e amor ao-trabalho ••• preservar asi máquinas_

- Trabalhador ser valorizado, respeitado em seus direitos.

Domingo 

Contando com a participação dps companheiros: �..a.noel-Reis ,-Paulo e Ma.n 
Ma.noel Vicente,_foi.feito um painel onde cada Ul1l falou um pouco de como 
ouviu falar e começou a participar do-sL.�dioato •. 
:Ma.noel Reis1 : -.Const.ruçãorr,.Civil. 1 convite do compar...heiro Jos, Pereira 

começou a participar de reuniões: que eram feitas na.ccmu
nida.àe s. Joa�,-depois passou a_partioipar das· reuniões: 
feitas· no centro(-cidade). Compor uma chapa. de oposição, 

com 24 c.ompa.nheiroa�não foi nada fâcil, pois muito� não e

estay,am_em dia eom o pagamento das mensalidades do sindi� 

cato. Começa.moa o trabalho de.conversar com um com outro, 

fazer panfletos ( distribuição cland�atina), levar os e 

panheiros para se silldiealizarem ete ••• 

�oel foi demitido da firma mas, com.o-já estava fazendo 

parte�da chapa , recorreu ao ministério( patrão negaw. pe. 

gar todos 08 direitos) e com mu.ita luta consegiu.receber.

Junto com-os compa.nheiroa, na base do arraatão consegiD:os

p�ra urna obra com 8oo�homens trabalhando, e_c�m ajuda- de.

advoga.dos, Comissão dos Direitos Humanos, nos dirigimos: ao

sindicato para.que todos aqueles trabalhadores pudessem se

sindi�iza.rem. 
# perde" a- eleições, maa a luta continua.

A chapa de oposiçao = � 
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Paulo e arvalho 

Ma..Tloel Vicente 

Morava em Colatina, atrav.és de um grupo de coI!IU.nista.e 
foi -que ele ouviu falar sobre sindicato, naA�poca da � _r

ditadura militar.Foi tnabalhar'na construção da-atual 
capital do Brasil (-Brasília},. !ln.li tos de seus cor1panhei 
ro::r foram. perseguidos e presos, por estarem. ligados ao 
sindicato. Vindo para o-Rio de Janeiro dome�ou a parti
cipar ·do sindicato da Constração Ciw.i.l em Nov� Iguaçu ,  
grande dificuldade_mu.itos_desistira.m, ficando uma única 

peesoa par chaman os outros para participarem das_r-ren.ui 

niões, tentativa de formar uma federaçlo. Paulo-foi-co� 

vidado a-fazer parta da diretoria pelega., aceitou no� 
- tuito,de-estar presente questionando a atuação da dire�

toria. Por ser da igr�ja e participante dG grupo-da ACO

foi Imlito criticado ••• Grande_dificuldade:_direto� é do

PDS, sindicato não 6 comba.tiv.o está f'iliado a CGT.

Sindicato dos Téxteis (Paracambi). Consciência política 
não �xistia em 1982 � c-0m a chega.da deyAntônio Liehoa
começou have� u..m_envolvimento das: pessoas, con�rsando 
com os tra.balha..dores,-consegiu-se fazer o Iº Congresso 

de b�i�ro - a seguir o Congresso do,Trabalhador�em_Novs 

Iguagu._Existia sindicato mas sem a participação dos ºE 
oHérários, a eleição era feita na_pr6pria fibrica.Conse 
gu.iram formr uma chapa de oposição, divu.l_ga.ç�o feita 

atrav�s:--das comu.nidades das ass--ociaçêSes de _moradores:, P 
P.r, e conversando com os companheiros: na porta da :f"ábri: 1 

ca - em duaa f�bricas com um total de 2mil-operá.rios : 
Brasil Ind1,2strial, Cascata. Houve sa eleições e a chapa 

foi eleita. Hoje a maior parte dos operários j� est�o 

sindicalizados, a diretoria est� ajudando na for.mação . 

de outros sindicatos - subdelegacia do sindicato dos Co 

merciá.rios. 

Logo-_em seguida fizemos_grapos e para conhecimento fizemos·. uma,_le'itura d 

do docU11lento � Objetivos e Princ1pios da CUT, e o Sindicalismo Corpora 

tivista. Achamos que no Pr6ximo encontro deveram. ser aprofundada� as se
guintes quesy3es: - A destitu.iç�o da cultura operaria. 

- Estatuto do Sindicato con:fo:rme CLT - Direitos dos
Trabalhadores na_constituiç�o. Imtervençtto do Minis
tério do trabalho, até quando? 
- Centrais Sindicais.

- O que estava por tras do golpe/ Getúlio.
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RELATÓRIO 00 CURSO DA PASTORAL OPEMRIA DIOCESANE 

Nova Iguaçu, 14. el5 de.: outubro de 1989 

Inic:io momento d8.! oraç�o - louvo�es:, e preces.: em: forma de pedido 
concluimos com-a oração:- do Pai-Nossa. 

A seguir foi-nos distribuido o documento - Objetiv;:os e Principio� da 
CUT, e O Sindicalismo c.-orporativ,is11.a, :pana ser trabalrutdo em gru.poS::. 

Proposta_de Trabalho: 

- Grü.po de:. Basa: _ ·
- Av:e.liação da Romaria do Traba.1.hador(7 de Setembro)
- Sindicato_ ( introduç..ão)
- VIdeo ( Volta Redonda)

A v.e.1iaç ão _ da _.Roma.ria

Mu.ito-boa - despertou no� pariiicipantes; o �oV,Q sentido - não irá 

Roma.ria. s6 pa.ra_paga.n·promeSç1as,-aoender �l-a.s. 

O tra'ba.lhador sendo a.b.ançoadb -por Maria. 
Afu.da.nça da Igre j_a.

Participação do trabalhador 
Houv;e, cresc.imento e me.ion env;olvimemt.o des 3 estados:: Minaa,, S.Pau.1-o 
e Rio. 

A seguil!·conversamos um pouco sObr� o :  O gu� � PO?. 
A PO surgiu para movimentar·a cabeça do trabalhador, ajudar mudar essa

situ.açaõ de-opress�o. 

- Um caminho, um espaço! maiffi para se discutir a causa do po� trabalhador 
- Companheiros ca.minha.ndo jll.D.to.
- PO ajuntando pessoaa de: Fá integrando- a� na� comunidades, atraindo outros

participantes�-

- PO chama o po,i-.o de Deus a ter· e.onsc.iência de -clae:s:e-,. . 
A PO 6 pastoral da igreja e convive com as comunidades:. 

Por_maados de 1917 a igreja preocupada com a crise ateista, surgiu na 
Europa, AC.O? JOO - objetiw principal era catequizar· forma.il.dcr Sindieato Cris 

-tão •.
- Nova vislo que passa pelo mundo oper.l.rio tem_haver com o ConcíliovVati-

cano II, a vistio de> Joffo XXIII t :Mede-llin reforça a l)àrtic::ipação <fo opeJ:"4 ...

rio.

Co� começou a PO? 

Objetivo principal reunir os trabalhadores -: ligar _F, e Vida. PO saiu de·_ 
dentro da. AC O ::---Pessoaa que partiC'i:pavem da PO conseguiram :formar gn1.pos-
e hoje- &ão pess:oaS: que esttlo atuando-em div.:er.sas lutas-da elasse, trabalhaclo ..., 

ra ex: .Josf Em.Ídio, -Dic:o, Weldemar Ross:i.., Jod Raimu.não,�-out�os. 

A _pQ começa de ba.� para cima: Grupos:-de. Base, Coordenação Diocesana 

Coordenação Eata.dua.1, Coordenação- Naoiona.1. 
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Vimos o video de Volta Redonda - A greve dos operários da CSN em novem-

bro de 1988. � V 

. 

A seguir f·izemos uma pequena celebração, _onde companheiros comentavam 

o que tinham ac-ha.do de mais importante-no-'V'Ídeo:. Ti�emos um momento
dê pedido de perd§o ."e!' pelas, vezes que .nos omitimos; diante de si tuações

con.flitantea� momento de_louvor -�pelo exemplo de busca, luta, coragem_

e de f�, esperança dos-companheiros da CSN. Para conc.lui�·noss:a oração

cs.nta..m.os.o Pai Nosao_dos.Mártires •
. Ugi..ms, dos com.entá:uios do rldeo:

� O trabalhador mio ganha nada de graça, as, conquista� não caem ão oéu,

& assumir tem ·que ir at� as,_últimaS'- consequências ...

- rgi-e j_a que sad.: do discurso - bispo e comunidades c.omprom:d.ssacios com o

trabalhador, com-o povo-oprimido. _ _

- Ganhar salário mínimo é vergonhoso, o trabalhador não tem direito de

ir ao cinema., fazer um passeio •..

Valorização-e amor ao-trabalho ••• preservar as, máquinas_

- Trabalhador ser valorizado, respeitado em seus direitos.

Contando com a participação dps companheiros: �..P.noel-Reis ,-Paulo e Man 
Manoel Vicente,.foi.feito um painel onde cada U1Jl falou um pouco de como 

ouviu falar e começou a participar do_sL�dicato •. 
Manoel Reis1 : -.ConstruçãornCivil. ! convite do companheiro Jos, Pereira 

começou a participar de reuniões: que eram feitas na.comu

nida.à'e s. Joa,, -depois passou a_partici.pa.r das· reuniões\ 
feitas: no centro( ycidade). Compor uma chapa. de oposição , 

com 24 companheiros-não foi nada fácil, pois muito� não e 

estayanLem dia eom o pagamento das mensalidades do sindi� 
cato. Começamos, o trabalho de.conversar com um com outro, 

fazer panfletos ( distribuição cland�atina), levar os c 

�iros para se sibdiealizarem etc .••• 

Manoel foi demitido da firma mas, como_já estava fazendo 

parte-da chapa , recorreu ao minist�rio( patrão nega.� pe. 

gar todos os direitos) e com mu.ita luta consegiu.receber. 

Junto com- os companheiro e, na base do arraa-tão C'onsegimos

para uma obra com 800-homens trabalhando, e_com ajuda- de� 

advoga.doa, Comissão dos Direitos Humanos, nos dirigimos'. ao 

sindicato para.que todos aqueles trabalhadores pudessem se 

sindica.l.iza.rem. 

A c.hapa de oposiç�o perdeu a� eleições, maa· a luta continua. 



Paulo e arvalho 

:Ma....Tl.oel Vicente 
--

Morava em Colatina, atrav.�s de um grupo de comunistas 

foi �ue ele ouviu �alar sobre sindicato, navépoca da �: 

ditadura militar.Foi t:nabalhar'na oonstrução da-atual 

capital do Brasil ( -Brasília� ,. mui tos do seus cor1pan.l1ei 

ro� foram.perseguidos e presos, por estarem ligados ao 

sindica.to. Vindo para o·Rio de Janeiro come�ou a parti
cipar ·do sindic:�.to da Constr..ição Ciwil em Nov,qa_ Iguaçu , 

grande dificuldade.muitos.desistiram, ficando uma única 

peesoa par chaman os outros para participarem das-�remi 

niões ,. tentativa de formar uma federação. Paulo-foi-co� 

'ri.dado a·fazer parte da diretoria pelega., aceitou no i!!_ 

tuito,de-eatar presente questionando a atuação da dire� 
teria. Por ser da igr�ja e participante d6 grupo-da ACO 

foi muito criticado ••• Grande_dificuldade:_diretoi; é do 

P.DS, sindicato não 6 combativo está filiado a CGT. 

Sindicato dos Téxteis (Para.ca.mbi). Consciência política 

não �xistia em 1982 � c-0m a chega.da de-Antônio Lishoa

oome9ou have� um_envolvimento das: pessoas, con�rsando 

com os trabe.lhadores,-consegiu-se fazer o Iº Congresso 

de bai�ro - a seguir o Congresso do,Trabalhador-em_Nova 

Igu.açu._Existia sindicato mas sem a participação dos ºE 

o�ér�rios, a eleiç�o era feita na-própria. fábrica.Cena�
gu.iram formr u.ma chapa de oposição, divu.lga.ç�o feita

atrav�a-das comunidades das associações de_moradore�, P

P.r, e conversando com os éom.panheiros: na porta da f'ábri·

ca - em duaa fábricas com um total. de 2mil-operários :

Brasil Ind1,lstrial, Cascata.. Houve se. eleições e a chapa

foi eleita. Hoje a maior parte dos operários já estão

sindiealizados, a diretoria está ajudando na formação ,
de outros sindicatos - subdelegacia do sindicato dos Co

merciários.

Logo-_ em seguida fizemos .gr11pos e para conhacimento fizemos·. u.ma_le'1.tu.ra. d 

do docwnento � Objetivos e Principios da CUT, e o Sindicalismo Corpora 

tivista. Achamos que no próximo encontro deveram.ser �profundada$ as se

guintes questões: - A destitu.iç�o da cultura operaria. 

- Estatuto do Sindicato conforme CLT - Direitos dos

Trabalhadores na_constituiç�o. Imterven.ç�o do Minis
tério do trabalho, até quando? 

- Centrais Sindicais.
- O que estava por trés do golpe/ Getúlio.



,, 
• 

RELATÕRIO DO CURso· DA PASTORAL OP�RARIA DIOCESANA; 

Iniciamos nosso Curso - Fazendo uma bonita e rica reflexão do texto de 
de Ma.teus 13,1-9 {O SEMEADOR); ap6s alguns mi
nutos de interiorhação foi feita uma partilha 
da palavra o que foi.muito rico. 
A.inda em clima de oraç�o fizemos distribuição 
de vhiaa sementes á todos os participantes e 
estes se apresentavam dizendo: nome,. par6quia 
que pertenciam e o que significava aquela r:.s�
mente que ele (a) acabara de receber. 

Em. segu.ida foi-nos apresentada uma proposta de troca de ãata parn o pr6-
ximo encontro •••••• mes de junho dias 24 e 25, mas de julho dias 29 e 
)o. 

Apresentação do Objetivo 
Conteúdo 
Organização 
Coordenação 
Finanças 

O que vamos conversicr e aprofundar um pouco durante o nosso curso: 
+ Maio -- TRABALHO DE BASE
- Junho --- COMO FUNCIONA A-SOCIEDADE?

Jul.ho·--- CONJUNTURA
Agosto -- JESUS CRISTO, e os TRABALHADORES
Setembro 

1 
-- IGREJA e os TRABALHADORES

Outubro ---0 QUE't PO'?
Novembrg 

domingo 
to : 

--- MOVIMENTO SINDICAL

trabaJbaroos em grnpos
TRABALHO DE BASE 

3 grnpos de 5

Pergunta.a : l -
2 -

3 -

Quais são os grupos de Base que 
éomo é desenvolvido p trabalho? 
Qu.ais as dificuldades? 

voce participa? 

4 - Quais os frntos? 

Plenário : Pergunta. nº 1 (respostas) 

- Circulos Bíblicos
Perseverança
Pastoral Operária
Sindicato - CUT
Movimento Popular

- Meninos de Rua
- Catequese
- Jovens

- No local de trabalho
- Animador de Comunidade
- Pastoral Familiar
- ACO

Associação de Moradores 
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- Cipa

Respostas da n2 2( pergunta) 

- Procurando conhecer as_pessoas
- Trocando as experiências

Va1or;tza.ndo os trabalhos de Formação
Se preo�upando com os jovens
Discutindo a realidade do idâ a dia

. .

Valorizando as pesso�s: cada um é capaz, é importante
Criando ·amizade
Formando Com.midade
Campanhas·de ajuda

Respostas da nº 3 
Fazer o grupo crescer; são sempre es mesmas pessoas 

- Grupo que acaba se fechando
- Falta de participação dos jovens

/ 

Na Igreja os militantes no campo sindical, e,politico não são bem
vistos
A Igreja não consegue .manter os participnntes que saem para mili ar.
·em va.rios cam�os ( não há retorno destes)

-- Quem acompanha os Circuios �lblicoa são os IDB.is tradicionais 
- Reunir aa pessoas
- A3 tendências

Os tradi_oional.istas 'e os padres ( âJ.gwis)

.Direçoes fechadas:' entrosamento difícil

-- De�epção com os partidos . . 

Tê�·tempo para analizar e 
- Rehcionar o engajamento 

aprofundar as ex:peri&cias· · 
e a vida fo.mili r 

Resposta3 n2 4 (respQstas) 
_ Consegu� manter to�os os trabalhos na base
- Fazer sugir lideran9ss,, que ocupam espaços
-Conseguir participar d�s a�ividades
- Tirar uma fábrica d� falência
- Juntar: Oração e Ação

Encontrar respostas as questões da vida
Estar sempre na luta

- :Maior amor ao bairro
_ conhecimento e �ber�..irn. das Connmidedes

estratégicos 

/ 

'-

_valorizaras peasoas como trabalhadoras
· 

1 · to (ser ponto de referência
_ Reconhecimento da comunidade pe o enga.J_amen 

Outras dificuldades- levantadas pelo plenário-

- o que� ser consciente?

Não ter uma imprensa alternativa
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Uma TV comunitária 
Quanto ma.is perto do centro urbano( da par6qu1a).maia difícil 
o tipo de ideologia que a TV passa para o povo

N;.2J1ter ligação cem a massa

Ser festivo
P�gir da massa cultural

Após apresentação dos grupos e ficando concluidadesta pai:_-te 
Foi feito um cochicho com relnç�o - O que é ser anima.dor? O que se faz? 

Resultado do cochicho 

O que� ser ,l'mi.rrador? 

ser animado para motivar a particip&ç&o dos outros 
Saber cricr laços dê BJrlz�de - ser presença na vida das pessocs qua 
participam 

Ser incentivador Fazer união 
Preparar o lilii.biente par� Ulll6. reunião

Observar as pessoas que chegam pelá la vez ( acol.her) 
Falar· com clareza para que todos entendam 
Coordenar o tempo de fa.J.açgo de cada participante 
Não ser autoridade. � Ter e descobrir o dom dos participantes va.l.o
rizar as.pessoas 
Fazer com que cada pessoa torne autônoma 
Animar uma reunião - Ter criatividade 
Ser amigo 
Distribuir a palavra 
Estar ligado a outros grupos 
Ter sensibilidaêe 

seja sujoito 

Para encerrar foi feita uma Avaliação, onde alguns dos participantes 
colocaram que foi.muito bom - Que deu pra fazer novas descobertas 
Que_foi o que ostavaõ esperando - negativo: que fo."Ul:l convidadas lo 
par6quias o não co�parecera.m todas - Houve atraso pra se começa� -
Teve pa......-ticipante que achou que o curso dev�ria ter sido mais trabalha 

Jl'ladc no s�b�do. 

Pra fin�liznr - Fomos até a capela do local onde refletimos o 
texto do �vangel.h,) �3 Jo:io 14, 9-J.7. Por ter sido comemorado o dias 
Uães - pec'iimos de for·.an especüal !. I,:a1•ic. nf'!e de Jesus pra que seja 
se:cpro presente em nossa caminhada. - que �la seja nossa. compnheira. 



RELA.TÕRIO DO CURSO?DA PASTORAL OPERÃ.RIA DIOCESANA 

Iniciamos com uma oração simples mas bem sincera - pedindo luzes ao 

Espírito; havíamos pensado em fazer uma Celebração, noite o que na8 

realizou dev.ido á ausência de quem havia ficado responsável por esta 

parte. 

A proposta para este final- de s'emsna foi: COMO FUNCIONA A SOCIEDADE 

O que vale o trabalhador na nossa sociedade? 

O que .fazer para construir a N·ova Sociedade"? 

Qu.em vai dirigir, administrar uma sociedade sem classe? 

Qual a forma de organizar para superar o sistema eleitoral burguês? 

Tem solução pela luta armada? vale a pena?-Como chegar é ela? Tem 

solução pela organização? 

-TrabaJbaroo8 em grupos as seguintes perguntas:

1 -- Onde voce experimenta a divisão da sociedade? ( conflitos)

2 QUais são as classes que existém hoje no Brasil?

3 - Quais são os interesses dessa� classes?

Respostas:

Divisões FarníJ1a, comunidade e trabalho. 

Classes Moradia, transportes, saúde, educação( col�gio, univer-

sidade), vestuário, alimentação, na morte. 

dos grevistas 

no trabalho: entre empregadores e empregados 
. . 

na presta9lo de serviços, gera complexos, intimidagões 

entre os vizinhos 
� justiça 

racia1 - sexua.1, cultural, religiosa, físico, idade 

O que & a rBevoluçgo hoje? 

Ideologia, cultura;: Como se faz a " cabeça .t•do povo? 

Tem algum paía onde houve uma I!D.l.dança por via pacífica� 



• 

A burguesia o sistema enonomico precisa de um aparelho economico 
No sec. XLX tinha s6 os donos das fábricas •••••• Marx analisa 7 classes 
- e tru!lbém..uma classe trabal.hadora quo nl!o era única •

. A classe média - tende � crescer tem o mercado de compra. São poucas
as IÍ!L\danças - classe trabal.ha.dora para classe m�dia e outroc que s�o 
solid4rios. 

Escolas de pensamentos socio16g�cos: 2 blocos funda.mentais -
- Os que querem manter , e os que querem mudar - são alguns poucos da 
pequena burguesia que querem mudar aEconomia do Brasil. Necessidade de 
fazer algu.ma.s reformas ••••• enquanto que não existir mobilidàde ser'u 
•••••• nasce vive morre e outros dão continuidade lquela classe.Pais 
pobre. 

Democracia_pópular. O que fazer para c1asse trabal.ha.dora crescer 
e não cair. Ex� de algum país que viveu isso. Temos ex: no Brasil •••• 
PT �xperiência nova nuca sehouve na hist6ria do Brasil.PC tentou sempre 
!!13.S não com de�occacia ex: novos atpicos PT e CUT •••••• Desejo em criar 
algo mais cultural para o país •••••••• não � s6 com discurso político 
que se adn:inistra uma cidade ( Erondina em São Paulo). Tem muitos da elas 
se média que querem isso ••••• a pequena burguesia deixa para qu·e o povo

pntre e assuma o poder •••••••••• torna- s� mias'fáci.1 estudar, participar 
de semin�rios, etc ••• 
A classe dominante coloca que quem vai para escola superior não vai ter 
vez s_e for pobre ••• se for rico ai ·sim quando vai pra universidade tem 
seu consultorio pronto. O negocio� lutar para justa divisão do bolo; e 
não mudar de cla�se. 

Aliança. Preocup�ção com o 
alguns apa.rtamentos no RJ; 
dono de lojas e ap6ia Inla 
e ele vai ter mais lucro. 

povão. Ex: um.a pessoa que tem 3 padarias e 
é.firma que tem· que ser Collor.Mas quem.é é 

salário justo - aumenta_o p�der de _compra; 

Que m:o seja os capit�.l.istas que decidam definam as necessdda.des do povo 
Hojs o. povo não tem escola, �oradia. Se não hover justiça, liberdade o 
povo será sempre escravo. 
Hoje-é nnis fécil gnnl:-.ar e tomar pele id�ia do_que pelas ar.mas. 

sueestão p�ra aprofundamento livro -TRABALHAR AS IDtIAS OS VALORES 
Lenin e Gramsci 

Encerramos com a leitura e interiorização do texto da 2Corintios4,9-13. 
. 

, 

lcnbr2ndo �ue o 7º Lncontro Inti:mclesial estava proxim.o acontecer. Jc.nice 
p�ssou o slayd Povo de Deus n c�m.inho da América La.tina. 

�ivemos como assessor Padre Bernardo Lestienne 



" 

.. 

CLASSES 

- ALTA: latifundiários, banqueiros,
altos pollti�os, altos empresários

INT�ESS:ES 

Que nada mude 
manter o sistema 

1=--------------------------i manter o luci:o

-

o 

. .

ÚDIA 

alta: pequenos intelectuais, b 

gu.esia, peq/ donos de em
presas,e artistas 

baixa: funcionários, técnicos, 
funcinários públicos, 
salário razoável 

alta 
:BAIXA 
TRABALHADORA 

MAIS POBRE 
mendigos 

baixa 

Sub- raça 
Ra1f 

O maior con:t>lito entre as pessoas é CAPITAL 

estar a serviço da classe 
alta; 
pode se juntar com a elas 
se baixa; 
Nem J.á, nem ci.

I!lOdificar, se emancipar 
comer, morar, não exigente 
falta consci�ncia 
lutar para mudar algo 

11'RA ;t, Lli'v------"_.;._-:· /_, _____ _ 
,, 

Qual..� a base da organização da nossa socieààde? O assunto sobre o qu 
-

. 

qual e_st4 fundamentado. 
O que & a Economia? 
Produção, distribuição 
Quais são a.a grandes partes da Economia? 

..,. 

PRIMÃRIA SECUN.MRIA 
· . .  

Agr.icul.tura Indústria 
Pecuária. 

.. 
Transform.9.ção 

Mineração . da mat éi;ia- prima 
. 

. 15i 35% 
"- f 

TERCIÃRIA. 

Transporte 
Venda 

. 

50% 

Na economia para produzir precis.'.'!. de: Capital e Traballio 
Wiáqu�s ferramentas o pr6prio dL�>3i1'lt7. 

A maneira como vai a economia; é o que vei determinar o rumo ao país. 
QU.em toma todas as decisões do puís são 200 empresas; s6 estea nandam 
no Brasil. 

·Pra definir uma classe tem )critérios:
- Situação no processo de produção - se referi·um pouco no salário

Consci�ncia de classe - o povo que é explorado que sonha com o
que vê na TV;
Atuação como classe - ex: pequena agricultura mas não toma



posiçã'.o - Ação 

A classe m&dia ás vezes faz aliança com a classe traba1hadora para
defender seus interesses. 
Tem pessoas que estão na situação, no processo de produção- .tem consciencia de classe 
- Atuação (-não tem)
Grupos de pessoas com interesses comuns. Tem consciência de classe
e atu�ção. 
A força da burguesia - é dona dos meios de produção, e vive do tra
balho dos outros. Trabalham. para assegurar o seu poder
Marajás que têm dinheiro nos bancos e aplicam todos os dias ••
Com que_a burguesia mantém o sistema? 

Pelo Estado 
- Ideologia - v&lores
- Sociedade Civil
Qual é a força do Estado?

Forçes Armadns
Policias
Forças (coercitivas)'força de ordem.
As leis - Constituintes Constituiçffo Federal
Estadual e nnmicipal. Quem vai interpretar vai ser o juiz.
Frente ao Estado - Tem civil
O que tem na. sociedade civil?
- ·Familias, tudo o que vai.fazer as idéias.
- Igrejas, escolas, meios de comunicaç�o social; partido politiuo,
A burguesia tem que controlar o Estado •••••-� pra.se manter, ela
precisa das Forças Armadas, das leis e da ideol6gia.
Pará do.minar uma. pessoa voce pode dar um emprego.
·Força .Arma.da cidadão
Quem mn.nda hoje é quem controla as idéias.E .o governo brasileiro
de.scobriu que não precisava forças que vinha idéias de fora. E é só
domincr a id�ia e os valores.�···· através das igrejas sindicatos,
Ass�ciações de moradores.
A burguesia �iz que: temos liberdade, estamos vivendo em democracia.
Como �. a liberdade do operlrio com o patrão- é como um a.le.ijado apos
tando corrida com uma pessoa perfeita.
Cada voto � i·gtj.al. l&?.s quem faz a cabeça é a burguesia

DEI1:0CRACIA LIBERAL 

X 
cracia. =

demo 
mand2. 

= povo 

DEMOCRACIA POPuLAR 

·arist o era eia
tecnocracia

um s6 manda 
tecnicas m::.n.dam 

" povo manda" 

democracia 
manda_por si mesmo 

autocracic. 
mandam os papeleiros 

burocracia 
alguns mandam 

monarauia 
o rei mnda



RELA.TÓRIO 00 EN'CONTRO DE A1mWX>RES DE ORUPOC DE :81.SE- - ____ ......,. ____ _ 

Após a aoolhida e apresentação doa participaâtes, ouvimos um trecho biblioo 

do Profeta Isa.ia.a acompanhada de reflexão p&'l"tilha.da. 

Oom o 013JETIVO de oonheoer melhor nossos grupos, para oorrespond&r suas ex

peotativaa, enquanto coordenação estadual, têz-ee uma breve intr0<ru.9ão, com al.guns '

question&melltos, tais comot O CJJE É U14 GRUPO DE RASE DE PO?, 0011) É A VIDA DE NOSSOS* 

GRUPOS?, O '1JE NOSSOS ORUPOS ESTio 1'A.ZENJX)? Foi, então, pedido ao Zequinha (Barra Kan

sa.), ao Roberto (NilÓpolia), ao Joãô Crispim (Campo Grande) e Bé Mendonça (Rio de Ja

neiro) de foma.Tem um PAINEL, oontando a histDria de 88U8 grupos, talando do que fazem 

e BUaa dificuldades. 

ZEcnnm:A - Pastoral Operária e Pastoral da Juwntude Ão prioridades da Dioce 

se.. O grupo se reune a oad& 15 dias, nos 20 e 40 sábados de cada mês. Jlu::i toa dos parti

oipan-tea do grupo estão, também, 6lll outra.a pastorais, o que facilita o oonvivio. O gru

po surgiu a. partir d.a neoesaidad.e de estar ajudando a organizar oa trabalhadores nas 

comunidades. Algumas das categorias presentes, padeiro, metalúrgico, comerciário, co.na

tru9ão oivil. Há. o companheiro .roaé Afonso, que é da. PO e está. na direção do eindicatol 

A través dele se faz um bom intercâmbio entre o sindicato e o gru.po. Por oca.si� do die

sÍdio, a comissão de negociação ocmseguiu, ata:vés do grupo, apoio das donas da oasa , 

padres e trairas pa:ra. a causa dos trabalhadores. 6s MA.TERIAIS UTILIZAroS pa:r.-a ref'lexão• 

no grupo são o boletim POIS É, O llOLETDl NACIONAL, VÍDllX> sobre a realidade da 13vra � 

sa., entre 012tros. 6 grupo tea de 12 a 15 pessoaa permanentes. 

JOXO CRISPD! - grupo antigo; BUrgiu antes do PT e Ctl'l'. Era um grupo :torteJ � 

:pois, os membros leram aa.1.ndo para outros espaços de luta. Viu-se que era necessário a 

motivação e participação a partir da FÉ. Dll'ICULDADES: o grupo não tinha representante' 

no conselho oomuni tá.rio; recebia fortes criticas, diziara que o grupo não estava em 001m_: 

nhã.o oom a. Igreja.. Passamos a trabalha:r algumas da.tas, que nos trOID.8 bOIIS resultados • 

outro taba.lho importan:te assumido pelo grupo é a a.lfabetização de adultos, pelo método 

Paulo FreireJ a partir da!, novos participantes vão surgindo. 



� MENlX)NÇA - grupo ant1BO, que parou durante muito tempo de ee reunir, mas fi

caram 4 oompanheiros, que com grande pereever&n,9& vão levando o trabalho e & PO começa a 

ressurgi•· Um d.e eeue participantes está, também na aaaooiaçio de moradores, outro, par

ticipa no Conselho ·c1a Comunidade e Pastoral IPamiliar. Cano DIFICULDADES são a.pcmtadaa &

!alta de entrosamento ( artioulaçio) das Pastorais, Padres que não apoiam , Irmãs que aju

davam foram transferidas, sobrecarga. de trabalho para os 4 oompanheiros.

ROBER'ro - por volta de 84/85, pessoas de BilÓpolis que haviam participado d.a 

ro na. Diocese, tentam uma. inioia.tiva, já. que a nível diocesano não se conseguia melhor 

articulação, apesa.-r d.e existir uma comissão provisária; no entanto, não deu para tormar•

um grupo, que se enoontrasse sistematicamente. Por volta de 88, a comissão provisória ' 

pre1)ar()U um cureo para ser dado em 7 finais da semana; um em oada mês em 89. A 1• Romar! 

a do Trab&l.had.or, em Apareoida. (88), a partir desses aoontecimentos, come9amos & nos re

unir, e já em 89 conseguimos celebrar uma Missa do Trabalhador, no dia 10 de maio, pois 

havia. chegado um Padre que nos deu todo apoio poasivel. Depois desses aconteoi.mentos, i

niciamos um grupo com 8 oompanheiros(as), hoje, som.os em número de 12. Temos uma. maior' 

organização, nos enoontramos todo 31 domingo, após a celebração que é por nós dirigida J 

se preciso, nos encontramos, extraordina'l'iamente, no 10 domingo. Este ano, preparamos um 

dia. de re::fie.xão sobre o JULGAR e o VER do Texto-base da CF; a partir da!, :fo:rmou.-ae uma 

comissão paroquial da CF, para enoaminhar o .AGm. Prcaovemos, também, uma SllKAllA ro TIU.

:B.A.LRAJX)R, oom vídeos, debates, palestras, enoerrada no dia. lQ de maio com uma bela oele

naçã.o. 

CJJ_ESTIONAMEN'.IDS AOS COMPANHE:IROS :00 PAINEL: seu grupo tem um planejamanto(ca.

lendÁ.rio, tema.a, eto. )? Qµal a relação do grupo ou. de seus membros oam o m.ov:imento sind.i 

oal? Todos são sindicalizados? No grupo do Zequinha têm-sej-.,im oalendá:rio, os amnmtos • 

tisoutid.os são os do m01D1mto, seja a nivel nacional ou. looal, como greves, morte de oom

penheiros, ete. Com.o já havia tal.ado há uma boa rel.agã.o com o movimento sindioal e to

dos do grupo são sindicaliza.doa. João é s:indioalizado(oonstrução civil); no grupo é fei

to um t:raba.Í.ho oom os partioipa:ntea, mostrando-lhes a importântia. da partioipação ao seu 

sindicato. Na comunidade, praticamente, todo ano, há um debate sobre sindioaliamo. No 

grupo de NilÓpolis, rui oompanheiroa sindioa.1.izados, outro, inolusive, já fez pa.-rte na. 

chapa. d.e oposição da Conatrução Civil do Ri�. de Janeiro. Porém, é uma real.idade di:fÍoil 

de trabalhar. !.:um gru;po ainda novo, conta com mui tas donas de casa, & consoiênoiaL de 

classe a.os poucos vai se percebendo. 

zé Mendonça. api-oveitou o momento para. oompleta-r seum depoimsnto e dine que' 

a.pÓs 2 anos de retomada do grupo, contam, agora. oom 8 a 10 o�anheiros permanentemen•

Precissm de subsidios e apoio da. õomissio Yicarial e Diocesana.. Sentem-ae 11Uito isola--

d.os. 



• 

Encerramos o sábado com uma grande celebração de$ ação de graças por nosso 

anoontro, pelos aniversárioa de Pad.N Bemard.o e do Geraldo. Logo depois, tiV9JDOs uma 

:testa de oon:f'ra. tern:ização. 

No domingo, iniciamos oom trabalho em grupo para responder a aeguinte pergmi

tass ciJAL A. IMPORT!NCIA ros GRUPOS DE :BASE PARA A PO? POR � 

-Garantir a reflexão da realidade em todas as instâncias da. ro.

- Estar presente no dia-a-dia. da Coonmid.ade.

- Fazer oom que os trahall,adores que frequentam as comunidades conheçam a Pastoral Operá.-

ria. e consigam refletir e ocmi"rontar sua vida de trabalhador com a. PI.lavra de Deua.

- Despertar nos trabalhadores{aa) a 0011sc6ênoia de Classe e a Consciência de Fé.

- �XETBO, que sirva para medir a. contribui� que a. PO está efetivamente dando ã. luta.

dos trabalhadores, a partir d.a. base.

- É o ponto de partida., a razão de ser da ro. Toda a. estru.tura.(dioceeana, estadual, naoio

nal) eó tem sentido se for um serviço e reforço da organização de base.

- É o CORAÇÃO da. PO, que continua. dando Vida a todas as suas iütânoias.

Conversamos um pO\.DN) sobre as respostas, fizemos ver o equ:ívoco de algumas po

sições e defini9ões que apareceram( e que não estão neste relatório) • partimos pa;ra. 1JDl )Q 

momento, pois nos rela.tos vimos o que sã.o como estão nossos gruposJ tentamos, num segun 

do momento refletir a importância. dos GB na Vida da. PO e nas resposta.a apueceram o que 

eles são, mui ta.a vezes, o que goeta:r:famos que eles :tossem ou que achávamos que devariam 

ser. 

Para esta terceira. parte fizemos a seguinte pergunta: Jl6a, COI«) ANIMA.OORl!.5 O QUE 

I!EVEWS FAZER OU 'ffl&'.)S :mrro PAP� QUE NOSSOS GRUPOS SEJAM TUro ISSO? COMO DIDVEll)S AGIR? 

QUAL É O NOSSO PAPEL? Vamos às respostas: 

- Fazer o grupo avançar.

- Encaminhar os trabalhos.

- Ser bem relacionado na comunidade.

- ler amigo.

- Estar a :f':rente • animar.

- Inoen ti vador t saber ouvir e diaoorda.:r

no momento oportuno.

- Ser sensível à.a oaraoter!etioas de

cada. ID8mbro do grupo

- Distribuir taref'as

- °Co:nquiste.rt1 o vigário

- Ser veiculo de articulação da ro na oomun.i-

- Estar intera.do do trabalho diooesano1,;

- Praticar a idéia do coletivo.

- Estar atento a.os diferentes níveis doe parti

cipantee.



• 

• 

- Ser dinâmioo (fazer oom que todos

participem).

- Ter visão da oonjmltura (loo&l.,

eclesial, politioa., sindical ••• )

AVALllÇ.lo 

- Ter clareza dos objetivos da ro.

- Se esf'Oly8r para. que, com o tempo, o gru

po conte com diversos animadores.

- Dinâmica ei..mples doa trabalhos, prinoipnlmente do pa.:i.nel quo enriqueceu o enoontro.

- Importante ouvir as experiências doe grupos; deve servir d.e d.i.re900 para a Coordenação E�

ta.dual formar um estudo em oi.ma da realidade.

-Importante o espaço para se colooa.r e.e dificuldades do díar-a.-dia dos grupos, além dos pa.i

neliatas.

- Respondeu algumas interrogac;ões; espero ajuda da estadual para melhor oam:iubada do grupo.

- Ajudou no sentido de poder levar algo mais para o grupo ( 89M concreta).

- Percebeu-se mui to boa vontade dos partioipantea, disposição de trabalhar e colaboração •

oom a Coordenação.

- Grande participação nos trabalhos de grupo e plenário.

- Mui to boa a oon:f'.ra:ternizagão de sábado à. noite.

Encerramos oom int'ormes. Participaram do encontro os (as) seguintes oompanheu-os 

(aa): Maria Isabel, José !lendonça, João Luiz, João Crispim, Tânia e Gilberto (Rio de Janei 

ro); Ilda, Zequi.nha., Sidney, Oera.ldo (Volta Redonda)J Roberto, Luia Carlos, Toninha, Luiz 

(Nova Iguaçu); Zezinho (Nova. Friburgo); e sérgio (Itagu.a!). Participaram de parte do en

oontro, José Miguel e Penha. (Nova I8U8ÇU); Jorginho, Gisela, Rogério e Aninha (Rio de Ja.-' 

neiro) e Pa.d.re :Bernardo e Ana Cruz. 

OJ3S. Partioipou, também, durante todo o tempo a oompanheira Francisca, de Nova Iguaqu-

Esperamos que este relatório lhes seja Útil e possa. oontrã.buir pa:ra outras dís

cussoes sobre o tema tão importante para. a. PO oomo são OS GRUPOS DE ::BASEJ que ele seja 

enriquecido com suas anotações pessoais, e ainda. mais com a. sua prá.tioa de ANnUroR(A) DE 

GRUPO DE BASE. 

Nava. Iguaçu, 12 de junho de 1991 

P/Paatoral. Operária. Estadual 



.:-:RELAmÕRl:O DO SEMIIWUO DE CA'P.A:CITA9ÃO PARA. OS C.ONGRESSOS REGIONA� DA 

DIOOESE DE NOVA IGUAIQU 

Realizou-sã no dia 02� ae fevereiro de 1986 ,.das 9:00 às 17:00 horas, 
na Igreja de Santo Antônio da ifi'ata,o Se�o de Ca,pacitaç� J;)ll!!ra � .:; os 
Congressos. Regionais dâ. Diocese de Nova Igua;çu,que contou c:om a presença 
de 55 pessoas,rep�esentan.tes das Regi�es,por�m �houve representaç� da 

Regiijo II. 

liouve apresentção por Regi&;o e a seguir Edson mostrou ai. importânci�oo 
Semináiüo eo seu objetivo:motiva.r. o eongresso Regional e prepa.�lo na 
P:r§tica. Por isso todD:, o Semi�o foi reaJ.izado em I{ tmo de Congresso R!:: 
gional. 

Fei ta-t a. leitura:: da pm>pos:ba de Regimento Interno.-., Para oa aongressos 

R�onaia, procedeu-se aos esclaa-ecti.mentos: e sua çr�o. 
De.: acordo com o Regjmlento Interno ,foi eleita a. Mesa. Diretli>ra. , Cl.Ue 

fi<llou assim constituída :Edso�oordenador; Jorge - Vice-coordenadbr; Ga

briela- Secre�a. 
A pauta do dia constou de: 

1) Eleição da Comiss�o de Redaç�o Final
�) A'presentação da s Comissões de Trabalho
3) Trabalho das Comiss�es

4) Plenário
5) Colocaç�o das Comiss�es: Realidade - Causas - Açio
6) Encaminhamentos para os Congresaos Regiona.is: divis�o por Regiões

7) Informes
8) Avaü.ia.-ç�o

Para a Comissão de Redaç�o Final ,foram propostos e aprovados os se
guintes nomes:L ' · C:arlos,Rosâ.nge1a7Terezinha e: Claud±a. 

Foram seis. as Com.isspes por categ(Uria:F@ibrica ,constru.ç�o Civil,Pro
fessor s, Comércio, Empregados Dom�sticos e Diversos 

Nos grupos ,os·r trabalhos foram orientadoa a partir do d:.ocumento, 
que mostra a realidade dos trabalhadores levantados nos Congressos de Base 

Sintetizando o resultado apresentado e debatido em plen4:rio temos: 
• . 1-REALIDADE

� Des.organizaç�o das categorias ; 
- Medo de participar;

- Salário baixo ;

- Desem::g_rego: ;

- Desvalorização da ma�p-de-obra;
- Fa+ta de higiene no loca�l de trabalho



- Desvalorizaç�o e discriminaç�o dos jowens,negros e idosos;

- Falta de assia,tência m�,dica adequada ;

- Exi.gêno,ã.a de experiência na. e.arteira pama-- o prime-ino emprego ;

- Falta de cursos profissionalizantes nas escolas;

- Carteira "fantasma " ;

- Sindicato pelego;

- N�o participaç�o dos empregados nas lucroa das empresas;

- Falta de participação sindiea.l;

- Problema de estagi�rioa;

- Falta de segurança no local de trabalho;

- Falta de estabilibade no emprego;

= Confli ta, na f-lia.

2) CAUSAS DESTA SITUAÇJ:,O

- A s.ociedade organizada em forma de :pirâmide, onde a. classe dominante ex

plora os trabalhadores;

- O desemprego causado por: rotatividade,falta de estabilidade,desvaloriz�

ç�o profissional, êxodo ru.ral{migração),Exigência de experiência,automati-

zaçao ; 

- A dominaç�o ideol�gica da burguesia qµe joga trabalhador contra trabalhai

dor; 

- Falta de uma Reforma �a;

E�ucaç�o e meios de comunicaç�o a serviço da ideologia dominante;
- �óvo não consegue fazer suas l.eis 

*'o . '

- Fal..ta de participaç�o dos trabalhadores.

3) PROPOSTAS DE ACÃ-0-

: Criar grupoa de J.10. e fortal.ecer os j� existentes ; 

- Assembléias: mensais de trabalhadores por categoria;

- Que os padres nos serm�es falem sobre <iIS grupos de trabalhadores;

-aconstruç�o Civil lutar para conseguin' tran-porte para chegar ao local de

trabalho;

- Criar um departamento de Const. Oivil nas associaçpes de moradores ;

- Sindicalização dos trabalhadores da Cont. Civ:il ;; 

- Curso profissionalizante para todas aa caxego:biaai;

- Particina,ç�o no� ,artidos PolÍticos,nos sindicatos,no CeE.P ••

- Empregado ajudar e a�oiar desenmprega.do;

- Formaç�o política dos trabalhadores;



- Fim das experiências ( ex:i.gência.i em cariíeira: ) ;
- Apoio ao M.A.c. ( Movâmentoo de adolescentes e Crianças) ;
- �r�icipa.ç� �ª-ºº•ida.de nas EscolaBJMblicas;
- A'.po1 o a"os Mu. tir.(?,e.a: 'l 

Ao lado das :propostas de aç�o,foram levantadas algumas vi t.9rias da 
Classe Trabalhadora ou seja,41 

*-Criaçijp dm Chapa, de Oposiçªo Civil ; 
*- Elaboraç�o e lançamento do livro 1 "Construtores da Cll.dade 11 (Cons�.Civil) 
*-Ferroviários ( Oposição)Conqllistam sindicato. 

*-Mu.tiries 
. �-

*-!a&:l':IJ( Paralizaç@�s dos professores 

*-P��icipaç� dos Trabalhadores p Partidos Po1�ticos
*-C';U.1T. - Tomada de Sindicatoa 
*-Formaç�p da Chapa de õposiç�o dos Comerci&rios e sua.. organizaçio nos 
loc§,d.s de trabalho 

*-Sub-sede dos Empregados lk>m,sticos em Nova. Iguaçu 

t-garteira assinada -Empregados Domt6stic os: 

*-Re:organizaç�o da u.N;�. j 
Terminada esta P§;t'te Pe.Geraldo deu alguns esclarevimentos sobre aC«LA.;,1

cujos objetivos e propoatas nij:o si<, omossos nossos.Disse+nos: Rt �Dm ver

mos tamb.ém como será o nosso relaciomam.en;jo com a c.u.'T.' eCONCLA.T no ano de 
1986. 

Cada. Regiijo confirmou a realisaçio do seu Congresso'.41

Reg:Lão I 
D*:ta.:l6 de março 

Local:CatedraJ. 
Ho�o!8:00 às 12:00 hs 

Comissão:Albertina ,Francisco, 

RÍdson 

CDPO: hÚs Carlos 
Re�iio III

Da.ta ,23 de março 

Local: I.@j es 
Hor4:rio: 13 às L6:00hs 

Comisa�o: Gabriela, Jo�o .r os&;, 

Rosângela 

CDPO: LuÍz.Carlos 

Regiã-0 V 

Da.ta :02 de março 
• #'li 

Local: Igreja N.Srª da Conceiç�o

�egiipII 

,Data:22 de março 

·Horário: !:OO às 12:00 hs
1 

• 

Local: Heli9polis
e mi - -, Mo. , O SSêO� l.S�S 

CDPO: Samuel 
Rig1ão IV 

e Geraldo 

LData: 02 de marça 

Local: Ig.' N. Sxl da Conceiç�o 

Ho�io 8:oo às 17:00 hs 

1comissio:Jo�o·Batista,6oncéiç�o,Te

,fªZinha;Ba:rtolomeu, F,d,milson,Manoer,1

im:bamar. 
PDPO: And�é 

Comiss�p:Gliraldo CDPO: Samuel e Waltemi 



.. 

Regiã.<> VI 

Data :Reunião 01 de fevereiro 

Local: são Vicente 

Horário: 16:GO hs 

CDPO: Edson 

Região VII 

Data :09 de março 

Local: Santa Rita 

Horário:? 

CDPt)f : e1audia. 

INFORMES 

*- Propaganda do filme" Tortura:nunca mais" 

*- Finanças 

*-Pr�xima reuni�o da Comiss�:23 /02- 8:00 às 12:00 hs -Catedral. 

-Muito válido.

-Foi 6timo !

-Respondeu ao objetivo .

-Ajudou a esclarecer,corrigir falhas.
.. . -Crescemos na troca de experiencias.

-Mui ta luu·mania.

-Negativos: -Atraso no . , . cio 

-Ausência da Regi�o II

FIM 
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2.1.t) L�OJ· iri tunl 20,21,22/ OG/ 93.

• - A fA orcru.11zaço.o. do evento ,foi asst'.:-,üdo.,por apenas, tren pessoas 
mais o Pe. A,....osti�lho. 

O objetivo do !{e tiro era tro.l:nllw.r,a nossa espiritualidade; a ' 
rartir da interioriznq5o, dencfbrir o "eu" e o outro,.· ara. criar, uoa' 

,,. 1 .. 1 ' . . - D me_L1Or re açao e t3J,:ucm ur.10. n:::n .. or 1ntc· ::ro..çao com eus • 
• 

..... i ........ C) r")·")<l".""l:: ,_ � ... � 11-'-rr. �,,r;··�·, �'I,._,., "OleAYr�ica r-e ca1)er.;a no i'")e �-a. ·..1;-�fv.I,�<,.,;,O C.,..' •:.,aCO V �-· >W�-· _.., .... ,. u., . .-� .i,; , •••.• , '" ' 4-' 
n._

tiro de. l'\ O. ,fazer. ur1 trabalho i::-�clui::do, :tlérn. do :'.:'3.clre, u7. rsicÓlor;o' 
e 1"'" -�r!> c,1· co' o,....o lli'r.i-""'.1. e·f-:·,,,i-0 f"' 1 ··"" .• ...,_. 0.,- � .,,..._., .. ,cl ,� :"'

J o '''·"' o '�10"',�n+:o ·o 
1....u:� c;.L!..c;., �,..J - • .1..1.,,,. ... .1 .1�-'-.1 , _,., __ o,, . .i... .�, ..,.\. V\.J.J• -...A,...,� . _ ··'-- l;... , __ .., 

não era �dequa, o, rlov:i.�o o.e curto espp..ço de t�r.::)o; n,:n ... ia 
tra'--,al'\.1 "r er-c,e" �-r.,r-1-:ic "OnJ'··?� .t.. 3.,.l" •+-0 '"' "lt"'"'tO na-O -'*oi ,., J. ... t.. ... � 00 ,.J V J .............. v . ...,, -· l.A ... :. L, ... ai_""'.'" __ v...., t _....,._; .,, . C...... io t ..L J 

Possl·,,.;lidade r,,,,, -:-e +:r,,,.�r,1 1,,,,,.. ""'"'l·r,, ·11,,•· t"'Q!�,-,-�·f·o -·1·1·!-uro L.,_1,. - ,J _ .;:) \,, <.;J,l� �- _,_._...,_ (.Â;:) ._,� };,j t ...,. . .-..1 t..a •• l, ..,.,,._,.. V ., . •  V • 

i 1ado1uado 
descartada·a' 

O . � . ·t· , . t' . t encontro 2:1 si, .1.c1 �osJ.-1v0, o::c,<Jrava-sG_ma1E yar·1.c1. a:1 es.
fl' d 

-. .... -- _,._.J.-_.,r-•i ""t"\.··.._,. ...,._-..,.... ..,+d - J\ • d 4"'
"'
·--,• � d 

I... eve -rupos e .:�ase' r1ue L'.J.O '.:::o 1..,3. V cu,, .... -.:::_ .L C,>G.'l vO.. .o�. �- J..11 e .... J.Ll.Ç<:40 o 
local, de-v-ido, rrol'ler.1as do ;1,�·ohda, dj_fic 11 tou uma maior participação.
P ., • A , • A • b t orem, acharJ.os l_';Of:ntivo, .1:Or que o cori:tr>udo e a.s ch.nar.:+cas,fo1.--am em 
a.ceitas J:' elos particir,antes, crd.ondo hürmdmia :::10 ',;rupo. 

2.1. ) •'orr.:as de :Particil)UÇãO Ppr,nlar e .:e /.;ena.no. !3ociql-26/ 09/ 93 0 

• ..1ormas de Purticipaç�o g,pula.r

Teve o objeti'lfo de contribuir,r,ara. o cresci ento, pessoal e, do
• # . �  1 �upo, no sentido de se aproveit r os cont udoo, s�m desvia- osõ capa-

citando os articipantes, para u.rna r:.e ror, atuação. Esse tema vinha '

sendo proposto há alr,:unn 10s . .. o prineiro momento com o t!tulo de Mê

todo de Partici ,a ão. Ac anos, ·porém, q�.1e, para se pensar, um método ' 
de eria-se, razer, encontro�, discuti�00 auplamente, às várias formas º

' ... 

de partici açao das pessoas • 

• 

:t ser,

to.rdc 
vimento 

or eoto.1r100 cor,1 
reun· "'o 111 lin • 

t;omu �r 011t,_ "2º Domnna. Gocial 11, decidimos; · 
o d: a Lodo• Ooloca.ndo ascir1, na pa.rt,3 de. 1 

discussno dos nódulos temáticos da 2º Semana Locial: Desenvol-
�conÔoico, Estado DemQcr!tico, Sujeitos e Valores Zner�entes e 

Doninação P lítica e Cul ural.
::sse d.ia de or::-;:ação ,mesr,o com 

r,a�e, foi l em p2rticiilado. ContG..qo::, e-.. 1
Os temas t�a:� nlhndos a...;rJ.daran 

• i., , • discussao en sru_�o e --::lenaria.

a ausência de alt_';uns �'.11)09 de' 
•GÓdin. dom 25 rarticipantes.
a todos, desenvolvendo uma boa t

éonc1uindo, ac' .o.mos 'uo' lo.vanç':l;;10$, 
1 

na formaçio. Co�o venos em 

-���-�.,,i.'
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O SE INÍRIO AJUDOU ?? 

- Foi r.1 A in o 
• o ue e c�sso,

com.o ·o er os gionaia. Contribuiu to ••• 

,__,.,, ... _.,..,... .... _Tl,._"""nto no lol\,JIUJ.J,� •• o,que olo no deu

dadoo 1

- O mi nário deu ma.ia :forg

D futuras discussões.

os Oongroaoo R ona.ie. 

�--to Interno, contribuiu to 

- Oi nuito 1mportent scJ.areoeu te. Os êrro lmvidoa (nos grupo ) , 

- Oi muito bom! o e o e o s aorão d juda 

o Congreooo Dioc oano.

t - As qu stõca e n 

-.............. ,dad s do 1To. " o a ••• Foram 6.,.....,_.., ••• 

PI S TAS PAR OCONGR s o o 

o o aj a p/ os e · esoos deoi do 

' o e • ona.is.

Confiro 

Se o ) • 

N 1• er o l , o de quan 

e quan 

junto a Comi o oew:i:1.r o ea to com os 

�erá feito Projeto 

Deve a saber q 
os ato no COlll::ro 

onQc1 pasoasquo 

oc 

tici 

06 de a.bril ao 08 à 12 Ha. 

proposta de acolha 

o Corv!ra.aso Dioceoano qu o rão el.ei ta.o nos Co

Redt:19õ'.o inaJ. • • 

lfova. Ieuaçu,23 d fevero o d 986.





P.....-;l.T:,Ii:O Al1?LIAD.:� DA rASl RAL O llil.lHià - °?)O / 05 / 93.

P. L,�A:

, Jlornação l:'olÍ tica ( i-iansaratiba ) ; 
• Avaliação ( Semana do 'Trabalhador, 12 de maio, Reuhião A.'11pliada ) ;
• Informes •

• Formação Política ( Mangaratiba) 

A estadual com o obj2ti vo de analisar a co;.'lj�L.�tura polí
tica r::u.i."1.icipais e estadual e discutir a :2."elação dos militantes da .Pasto

lo , . . l't:· , 
1- d ,(>  - -r<t . rsrar:L.ª e par�idos ro-1. ... 1co� .,..,rc:r.ov�r� u"" .... 0ncon-,.,ro e .Lornaçao po-

11 t:i.ca er: !'lai:[,a..ratiba. J. este tera a part1c1paçao de alguns parla.menta 
res para ajudar na formação e informar o 1ue aco:r.tece hoje nos p, rla 
•üentos. I'ara i..:so cada :';iocese ficou <le levar ··r:-ia p.?ssoa do re.:'arido

, • ffl "'I I , -, .,,. d' car3O. Al3u�1s nor.1es ja fora.'1 cor�firrr:a"'.os. :i.:a ,oe:i caoe ccora.ena.�ao :..Q.
cosana selecio:rn.r os partici:pai:tes centro dos critérios adotade.s, saten
do que serão 7 pessoas por Diocese. Será dias l e 20 de junho.

-i. Avaliação: 

• Se �.ana do :'rabo lhg,dor:

,r " , " • v �--runo de .�lonolis �Bla se::u.:::.:da v8� o a:11z.ou a sua-s V • • -� � ma::.a do tr;fr alliador. �or.:: abertura di -;5. 0 e abr · cc.:n um- e ele '.:·:::-açao. '
. d . . + .. .J- " ·t ',;_;3,n , o sequencia uJna smtru:a com a sec;-ui11..,e . .....,::-ocr maça.o: i.,res :::-ioi es con "� . , ' 1, . d . . ., . .1 .  ' vi· eos se .. _;,111.' os ele c..eoa-ces e uas no 1.;es co,� Pa..Le"<-cras �empre a 1,a.rc1.r 
elas 19 1:oraF • esta ser::ar:;,a que contou COEi a :cedia e �0 ,articinantes ' 
foran debatidos tems.s i -·1)ortar:tes para 1_;-� Dr ce so de� conscíentização ' 
d . t ,.. . ... .. 

... ' d -· · 1" , . a s1 ·uaçao en que vivemos. 1 esta ser1ana. o .::;:.·u ·o oes-3 e �.i o:;)o..1..1s con-
quistou deis üovos inte:;r "1tes • 

.., "
t f ' ,  - , .  1 ., l d  . .!!;�ses even os ora;-: a · .i V'.JJ. ,. e ra.roquia. 1 .. 11J.. ve e re31.

- -�, -l.. 1 - 1<· . t b, . ao .!.·, aconveceu a-celec1ra,:ao do ..: de L.3.10, que am em serviu de eneer-
rame:nto da se1:-1ana. Foi uma celebração c.inâ.cica, crL�tiva e cultural. 

• "'ª ioces foi re�liza o u-: vÍdBo àebate dia 02 na Cate-
dral. -Cem participação :lioitada b temos a ".-rivatização de Volta He 
àonda • 

• lº de :mio:

• : .. et, · ão I

• ,issa em praça

• .:..ec;ião II

,_ puc ica. 

• ,iissa na .Praça de .Areia Branca •

• Região IV 
• Celebração preparada pelos trabalhadores •

• ,. egião V

• Caminhada e Celebração �currênica. Contou com mais ou menos
150 pessoas. Durante a ca.�i1L�ada se cantava e falava palavras de ordem ' 
de:ntro ào que se co, .emorava •• ,esse percurso haviam lojas abertas o que ' 
motivo para denunciar essa atitude exploradora. 



A celebração que costu.i,a contar c2m a participação dEJ pessoas 
ligadas a sindicatos, tec u:ia boa participaçao da Pastoral Operaria na ' 
preparação. Esse ano foi feita a leitura da carta elaborada pela Pasto -
ral Operária.. 

Depois da aDresentação do aue aconteceu no lQ de maio .as 
rec;iões, avaliou-se esses êvento • iias cofocações de avaliação ficou cl� 
ro a necessidade de se discutir a forma de co1:-.o está se·1do feito esses � 
ventos e o que poderemos fazer para wudar dando características da rea�i 
dade do trabalho. Isso porque als-unas reciões ainda se confundem em rel� 
ção ao verdadeiro sentido do lº de maio. �a.mbén levantou-se a proposta ' 
da Pastoral Ctierária desafiar esses ret"ionais de alG"Uma forma para. u.i.;1a ' 
maior atuação·· :10 12 de maio. 

• Coordenação:
A coordenação foi avaliad3. da se-ui... te forrJa: 

• i'�lr;uns e1rentos forar:1 feitos ps.ra ntapar 1::uraco 11; 

li 11 
.., 

+. • • •1 ·dd :n.ao aconveceram por 1.rrposs1. "L ... i a e; 
, t preciso fazer o�entos pela importância; 
• Todos os eventos realizad0s foram or0;anizados;

• Q'9,ando I?rerar<;1nos um,ev,i;mto s80,pr,J t1er.os a :preocupa�ào.,...,dt; ati�
,7'.l.r um a..etermino.do putlico e nao para 11tapar. buraco • ..e.,xiste 
"-- :f . � .... . , 1· , ,-

• 

un es orço e uma im:=:orcanc1.a e.e rea iza-�o; 

coordenação precisa dar :::1aior i,ntortâm:ia aos trabalhos de ' 
base; 

• A coornenação não tem que ser ""aternalista. �istem re:presen.
ta.�tes dos regionais na coordenação. Ela deve atuar 1uando ne-

,, . cessario;

• A coordenação não priorizou os �>rupos base;

• A coordenação tanto priorizou os sr :os base que incluve tiroJJ_
se uma equipe ara as visitao que fora.r1 sugeridas;

• Alguns eventos for 1�J.a,."1ejados mas precisam ser revistos no
s2ntido d? re� i? 710s� 1s: semarLa s�H:dal , Formas de particiD,l,
çao , Retiro �sn1r1tual , Banto Domingo; 

, A coordenação dove priorizar datas diocesan�s; 
• A carta é i::-:tportan.te m s não é o suficiente.

... " 
Houve 1uestiona:nentos em relacao a forma de co!:'.lo foram el-ª. 

bora as as cartas do�lº e maio e do Índio. ·colocou-se que teria sido de 
foril. "não democrática". Diante disso justificou-se essa :forma deixando' 
claro a i�po:t-tância de e .:'azer as cartas e a boa aceitação-das mesas, 1

preocu�açao foi a de at,:.:nder as bases e isso foi consesuido. Como mem 
b d 1 - +· 1 .,_ 

• t l .,_ d • t -' • ros a coorüe!:.aça.o vi-::i .. 1a.ra auvonomia rara a ven o e:n vis a a emergenc1a"
e ainda rn.G.is que o interesse não era pessoal, por isso os bons resultados. 

,; . ... , 1 · • l1.eun1ao �L-:p iada

• A reun.ião \m:pliada deve ser ::.antida, :c,ois é uma :::-eferência pa -
ra quem quer c01:hecer a l'astoral Operar:La e para as bases conhe, -

cer_o funcionamento do conjunto dioces9JJ.o, ta�bem espaço de fo�
maçao;
·- , 

• �.ao e ur::. es}?açc para. se fa;:.3r trabalho de tase. Esse trabalho '
tem --� ue ser feito nas comunidades;



. 1 rreciso divulgar a reur:iã'o A:-,pliad.a nos c;rupos base e na diocese.

:ia diocese rode ser fei. ta nas ::iissas na catedral dando aviso da re_g 
nião com antecedência. 

A reu.viião Ampliada através d.e proposta aprovada será às9:30 
com lan.che ou cafezinho. 



/ 
REUHilO .Ar-'I.PLIADA DA. ;p AEY.I:ORAL OJ?fül.ÁRIA DE !f. IGUAÇU 

' · • . 

DEBATE G013RE PLEBISCITO - 21 / 03 / 93.-..,_ 

PROGRAN.A 

• Introdução
, Plenária ( leva..�tar dúvidas)

, Debate entre expositores
• Cafezinho
• Plenária
• Pechamento.

I1(TRODUÇÃ0 

Foi colocado o momento ao qual estamos vivendo destacando a' 
• ..L A • � impor�ancia de estarmos discutindo assuntos que dizem respeito a nossa
vida. E que a J?astoral Operúria não pode estar fora disso.

Em seguida houve a apresentação do programa, reverenciando ' 
os convidados ( Janice o Artur). Ho momento encontrava-se presente a
penas a Janice que nos garantiu os primeiros momentos desse evento. 

DÚVIDAS 

Esse momento foi um tanto apressado tendo em vista que o te.m 
po ava..'1çava e tínhamos a preocupação de não ultrapassar o teto. ]'oram' 
levantadas as dúvidas: 

• Que sistema favoreceria a reverter o quadro em que se encontra
�.., �o rais;

• Ho parlamentarismo a participação popular aumenta?
! O movimento popular terá incentivo no parlamentarismo?

• Que influênciD.s a crise política corp.o consequê11cia "eia queda de
gabinete exerce:.na econonli.a do País7

DEBATE ENTRE EXPOSITORJ�S . .  ' ... .  . 

-..:. ..... .... .... . 

Esse momento se deu como exposição indivtdual por conta da ' 
,. .. ausencia ·de. um d.os exposi tores�:r::.-.· 

Falou-se da 4ubiedade de certos acontecimentos que se coloca 
a participação popular. Até que ponto essa participação ·é decisória e' 

, " 

favoravcl a mesma. Isso porque nesse momento em que vamos escolher que 
forma e sistemG-, de governo queremos, não sabemos na verdade o que est-ª 
mos escoll:endo. 



Sobre a participação popular: Presidencia+ismo ou parlamenta -
rismo :podem ou não facilitar à participação -popular. O movimento popular 
é interessante qua.."l'ldo s�busca novos canais que estimulem realmente a · ·' 
participaç:ão. O trabalho �em que se't feito nas bases; A discussão tem -f 

--

que ser passa.da,nan bases. Os acontecimentos importantes para o povo nao

cheGam c.s ba�rns. Sem dúvida que a pressão ( participação ) popular faz ,a

contecer e, isso independe de sistemas mas da .forma de ore;anização em 
que se encontram os movir:J.entos. Os problemas reais desses movimentos tem 
que ser solucionados para que haja avanços nas lutas. 

Defesa de sistemas se d& de acordo com a realidade em que se • 
encontra o visente. "Cultura da desesperança", expressão dada a reação ' 
do povo diante de um sistema que para ele é a causa dal? crises, da reali 
dade conturbada em quo se encontra um determinado País. AcreditaJ1do as -
sin que a defesa de um. outro sistema possa ser a solução. 

A diferença b�sica entre os sistemas. Ho presidencialismo o 
presidente exerce duas funções: Representar e governar. Ho p<jtrlamentari� 
mo o presidente só representa sem poderes decisórios ne. País.

Sã.o vários os� tipos de parl,pnentarismo. Hão sabemos em qual 
estamos votando ou eles estão defendo. Isso depende ainda da reforma 
constttucional, que por sua vez depende da votação, o percentual influên 
ciará. Também pesa: mobilização popular, poder q,conômico,

Dados sobre os sistemas: 

frêsidenciali.smo: , O presidente é chefe de Estado e de Governo; 

l?,arlarnentarismo: 

• Através da eleição o povo confere o poder ao presi '
dente. Isso por um período determinado;

• Os ministros que au..v.:iliam,:. o:·pres�dente não tem inte1:
ferência do congresso �a escolha. E são dirigidos
tai�bém pelo presidente;

• isse si�tema se caracteriza também pela divisão de '
poderes. Há wna autonomia entre eles. O leGislativo'

• faz� vota as leis e o presidente as executa ou as •
. ... 

, veta;
• Caso de afastamento é rar9, só em caso de crime como

aconteceu a5ora no Brasil.
t. \. • •  

• O·poder_legislativo desempenha o papel principal no•
governo •

• Há uma separação das duas funções.que no presidenciJ!
lismo se centraliza no presidente. O presidente é a-

, penas 6hef e de Estado, quem governa e o ·p.rimeiro-mi-
nistro;

••



, , 

• O primeiro-ministro e responsavel pela administr�
çâo pública (Chefe de governo);

, 
• -Q._Gabinete formado pelo primeiro-ministro e res:-

ponsável pela polÍ tica econômica do 1>a.í.s;
• O primeiro-ministro para gove::çnar precisa de uma'

maioria na Congresso Racional. Caso contrário não
há gollerno e ele pode ser destituído e substituí

' do; 
• O pre9idente pode ser eleito indireta ou direta

mente. o�poderes podem ser amplo ou limitado.

Seja qual for o sistema o poder econômico tem forças. No par
lamentarismo a fiscalização popular pode evitar essa situação. 

A maioria partidária qu��do não é correspondida ideológica 
mente derruba o primeiro-ministro. Em caso d.e convencimento o quadro po 
de ser virado.O judiciário acata as leis. O executivo precisa se dar 
bem ou então cai. O :Q.oder·do.presidente no parlamentarismo depende do 1 

tipo de parlamentarismo implatado • 

.Sobre a cédula: 
, São duas votações. A primeira as formas, segunda os siste-
1 mas; 
• Se votar monarquia e presidencialiswo o voto é válido •

• Cafezinho 
Com a chegada do segundo ex--posi ter ( Artur ) foi sugerido o ' 

�}fl .. fª-.ZiAJ:!o enquanto se organiz?-va a continuação, agora com os dois expo-
sitores, dentro do 

e: .... � ..: · -, : 1 1 • ..: ·c:,- --:·-, ..... ''!""""'T 'A 

• .1:0lJtli1\.l:(.i. A: 

i:np�"'etj sto. 
. 

:...� . '; __ ;.. -
·v�v- .•. 

,. , ..... · · - . . .· .i.. ·. 

Na volta Artur se apresenta e faz algumas colqcaçÕes acerca�-
d -� - � 

·t - 1 t d t I 1 a sivuaçao. � uma si uaçao ce van a::;ens e esvan ae;ens. sso porque, 
. ... 

por conta desse acontecimento .. um determinado pÚ'blico vem discutindo o ' 
mesmo de forma intensa e excedente. Há uma preocupação desse pÚblico e� . .
pecÍfico de entend-2r o que estar por trás dessa questão, o que tem favQ· 
recido a conclusão de que existem interesses :pessoais ou de grupos ou ' 
então o plebiscito não aconteceria antes àe uma revisão constitucional' 
ou ainda os programas das.frentes não seriam tão propositalmente coI?,fu
sos, essa é a desvantagem. Pena�que é a classe política quem decide. 

- , 
, "' .  ·+ 

. . ..... nao e um p�ao1sciuo que vai mudar a situaçao, de seca, de fome do n9sso 
povo,'.mas políticas dirias. O PT sugeriu prosrama de combate a fome. Em 
re+ação aos sistemas d.e coverno o Pf se,éncontra com posições contrári
as. Percebe-se. que nós ( lideranças ) somos responsáveis pelas discus,·-
soes e avanços. 

. 
,. 



COLOCAÇÕES: 

• O nível de desenformação é crítica • .As pessoas não têm idéia
nem das dix'erenças de cargos existentes e as funções dos me..ê.
mos;

, Sem reforma eleitoral as coisas não vão mudar; 
. t preciso que se elabore leis com emergência de como usar a 
, coisa pública; 
• Estado pouco populoso no parlamentarismo corre o risco de

serem representados em proporções igualitária;
• A proposta u.>1icameral é mais no :?arlamentarismo;
, Na monarquia o rei pode ser simbÓ+ico ou representativo;
• O rei pode dissolver o parlamento.

Durante a discussio surgiu uma colocação importante relaciona
da aos movimentos populares. Essa colocação esclarecia a diferença entre 
movimento tradicionn.lmente existente e o verdadeiro trabalho que precisa 
ser feito para uma maior organização: Existem movimentos em potencial pg_ 
ra. se fazer uma mobilização popular. t•Ia.s que não é o que está aconteçen
do. Ha realidade o que acontece a nível de movimento é pura tradição. Os 
movimentos aparecem em acontecimentos de._forr;1a emergen.ciais (Impeacbment 

do Collor ) • Tradição não é mobilizaç.ão. Isso precisa estar claro para ' 
que haja avanços. Admitir a raalidade em que se encontram os movimentos' 

, a n:i..vel de trabalho concreto e permanente com o povo, reforça a reanima-
ção dos r:iesmos e deixa claro a importância deles • .A rearticulação basea,u. 

do-se na realidade ( tanto do movimento como da sociedade como um todo) 
faz deste instrumento.ide r:;arantia da cidadania. A. sociedade perde as cog.'. 
diçÕes por causa ela precariedade do diversos setores ( educação, saúde , 
moradia etc). Sem o reforço não podemos conquistar o nosso espaço na SQ 
ciedade. t preciso r,articipaç.âo política plena. Apostar ainda no povo 
nas ruas, isso de forma consciente e organizada. 

Essa colocação�que contou com a precisão da Janice, também te-
ve participação importante do Artur. •

Em se6uida foi pedido que os exposit�res se posicionassem em 
relação aos sistemas de governo e o plebiscito. 

Janice: Presidencialista. Teoricamente o parlamentarismo é mais democrá
tico sem a fie,ura centralizadora d.o presidente. Hoje não temos 1 

cid.ada.."1.ia suficiente para. isso; movimentos necessários não exis
:,. ·� tem ( alfabetização otc ). O sistema poda os partidos pequenos ' 

( os populares ) • t preciso analisar c9ncretament_e a situação de 
alguns setores ( Educação, saÚd_e etc ) ! Bomos polÍ ticos de alu -
GUel. � preciso resolver esse problema. 



• 

Artur:·· - Presidencialista. Avaliando o Brasil hoje ••• o PT votou assim 
não é que o Lula seja presidente ••• Tenho convicção que hoje' 
é crime inviã�ilizar uma participação. 1nquanto nâ9 haja ple
na cidad.a."lia ••• não dá para acreçli tar no parla.Inento. O sistema 
representativo autônomo é falh9. Ensa questão( plebiscito) � 

- ' .;:- 1 i... � • • P ' • f ' . ·ct ' b nao � ..1.uncamen·,JaJ. noJe no --a.J..s. -<'l.. orne e uma priori ao.e a so-
luta. Existe um programa coordenado pelo betinl:io, baseado no' 
programa do .PT,é um programa conscientizad.or ••• :por ser o beti 

'"' "(., , " "t' · ,....,, "l ' . lL.o. • • • .;:<,ssa e a causa priori aria no .orasi r10Je. 

Fechamento: 

Colocou-se as se5uintes conclusões sobre o assunto do debate 

• Nenhum sistema vai resolver a situação;
. t preciso reforçar a participação popular;
• Pespectiya da inserção popular tem que ser

,rimento.s. Jllorça popular;

. "-revis va nos mo-

, .il. ordem se estabelecer independente do sistema; 
• Corno colocar o :presidencialismo como solução tendo em vis-

ta a situação?

As .. radecimentos à presença de todos e a colaboração dos expo""·.'. ·· 
• J_ 

-· .  , si�ores, com a preocupaçao de passarmos adia.�tc o que foi s9mado a ni-
vel d.e esclarecimento, até porque as bases estavam ausentes •

... 
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por outra, não r,erce,;endo a importâ..-vicia de a'Tlbas, num trabalho de Pas -

toral, no sentido de valorizar e investir no social� dentro do que aco.n 

tece hoje ele cL1.r1ir1J:10 e o individual, no que se 
, . 

, ��,t .... .

refere, as voritad.es reliziosas, afetivas etc. Sur:riu, tambem: Acumulo:\' 
. 

. d "' � 1+- ' . +-. _, ' -.L d. .,__. ·-
de carr;os nn.. comU111 ,. au0, .1..a .... a o.G 1ncon.,1vo e.os p0.rocos, ma iavismo. 

Sobre a�:;; lid.e:ra.n.ças, observou-se, uma :preocupação que as lideran 

maiores como: diocese, . esta-

dual e nacional, e, por cont8. disso nó.o conses:,uem manter o equilíbrio : 

1 ., d 1 
' - ,. 

""- d jase e esses espaços, cen o c aro, que a a"Guaçao maior, t.em e ser, nas 

bases. Colocou-se a. s-Jriedn.cle d.essa situação, po:i.s esses espaços ( dio-

ceséu1.a., estadual, nncionsJ. ) têm a fu..-r1ção de a.ssessorm .. � os trabalhos com 

a base, e so os representantes nÕ.o têm experiência e trabalhos com a bat:t 

se, o trata.lho dessqs enpaçor:, 6 va�;o, denota-se a '.falta de contribuição, 
. ct.· , . ,f'

º
. ,· ' I'  - , .J... pois O lSCU5SO Q m1per .... :LCl8.�J..:.:iaa.O\__l18.0 ,.)3.l,e, com a realidade de base)·, 

Isso dificulta uma .:;istematizaç10 maior ( fazer 1.1.n - lanejamento preciso). 
• 1 A • 1 A partir do quet:i.on:l.mento, sobre o. 1mpor·canc1.a dos trabalhos com a 

base, que aliás foi consenco, pc,i.s, enfrenta.Dos problemo.s alarmantes na' 

saúde, educ:i.ção, transporte etc. Problenas de desemprego, subempref;o. A

lém de ser ma M�o de eleições. t ure;ente a rearticulação com as bases. · a 

partir da análise e pensan.1os propostas de se trabalhar com� 

as bases, do forma seral, e, , -f'. espec:1-'-1.cas de se trabalhar as eleições 9�.

ª"""'e--. -1-�-ri (')C' • "7�11;1 .,J.J. V::,,_. -·· , f.:, • 

A -i ,-1�·,,-. - ''S' a-o • ..i....u 1.1..L'.::� e. q_ue temos, é de um vazio de idéias e 
-

açao. Diante disso, 

não podem.os ficar ürnlad.os, é preciso se intesrar a outras iniciativas.' 

(movimentos de bairro ou de r,::rejo.); 

• .L:istar PI'esentes nos "1QVi -r.· , . .r-·ir,1�o:-: ,·,c'l')11l<>J:0"•9c::: (no , ...,..0 ili �-!l�- .... -v - .J;..,,. .,
..._ 

1,,.,- \.A · ,._, \:;;.�.J.. , mulher, menor_ etc.) é 

preciso po..ro. unir as forçar; 

--rJ' , t: .., � . ••. os .,eh,O;:, que somos luz e fermento; 

:\ 
- ,. . 

t 
. 

• i-.t ·preocupaçao com a ,X:tse precisa au .. ::nen ar, pois, o c�au de desinforma-
,.. . , 

çao ainda a :,;ra:nd.e. O nosso conheci:11ento, mui to ou pouco tem de ser com-

.. _____ ._ -·---
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• A Pastoral Operá.rio. nos trabalhos com a base precisa fazer tllíl discur-

so mais coerent;e5 

o.ll1ar pa�cn den t1:io

, -

renova-lo �m relaçao as 

de IlOS e ..,_- d ' . crn.(,8.0, .escoorir o 

• D�o �odem6s_ estar alheio a r0alidade;

qt1e 
, , . ·, 
e nccessar10,. 

Tc..-i1'1CS ,-,,,:e:,• - '.11..,�....,, 

,, 1 ' 

mas atraves · de. ·trabalhos· 

concretos; 

• O es�razia1ne:r1to d.as 'b3.ses pode
' { 

ser , falta t , 'con ena.o;, 
\ 

,, De11�tro da realiG.ade e�1 q-c.e se 
, 

encontra a P.O. e preciso que o. coorder:.�� 

n,.,C;;O r1· -te= ,.,.r .. ,· .-.- I"-�1 '-o.,... o- -� ..... ,.,ço- de ,-_.+:,,.,.,, ç:-10 e i-:r:•a�l·).a_l'noS.· Il"" :-:ent1.··do 1 " <.::, ,v. .:>-b · ,ua. 1.,_ <-,t:: ;.,,-;_r1<. . ..1.. � i;;l.;;,l-''-' • �.., �� � '-"""- -º v , v ;:; 

de incentivar •. 

Pronostas 

• Os representantes com 
.i.,,._\ \ 

a ajudá da. coordenação diocesana-, for:
l·n,:-JJ'--. '"".("·nu,-o<· de 1-... ,...Cle r,...,·--�. • .. - • - d - ., , ' , ·� L� � 0 uQo .cG�oaai�, nn e nao na �ra�alhos de base; 

• Promove:::-

T,l 
._,_ 

• J.! 027rnaç·ao

en loci1.is 

necessidades de cada 

d. . ,... . 
. i vers:i..:r. 1.co.dos; 

co-n��-�Y\+ -· d ... , 
•. :.t:, Li<..,i,.!.1..vG ;..0 J.J.ClGraDrJ�� ·n-:.Tlo...., af':! 'h.-.Ses •. � ..... .., ...... � . ( o '-..•G.. 

- J ) 

t;rupo; 

. .  

• Elaboraç5o de documento

da P.O�

, .. 7 .. : r, � � -::.1.0.L\;VvS, levando em . ..cont,:, a .,._ 
c..i. 1)ropos . .,a

Roma-

esclarecendo a popula-
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H.EUHIÃO AJIPLIADA DA J>AS1.I'ORAL OJ>fül.ÃRIA DE n:_ IQUAÇU

DEBATE GOBRE PLEBISCITO - 21 / 03 / 93.

PROGRANi\ . 

• Introdução

--.:-... -

Plenária ( levantar dúvidas)
! 

, Debate entre expositores 
, Cafezinho 

• Plenária
• Fechamento.

I!{TRODUÇÃO 

Foi colocado o momento ao qua.l esta.mos vivendo destacando a' 
importâ..�cia de estarmos discutindo assuntos que dizem respeito à nossa 
vida. E que a l�astora.l Operária não pode estar fora disso • 

.,..., • b +- - d • d I �m secuida .ouve a apresenvaçao 'O programa, reverencian o 

os convidados ( Janice e Artur ) • Ho momento encontrava-se present-a a
penas a Janice que nos garantiu os primeiros momentos desse evento. 

DÚiTIDAS 

Esse momento foi um tanto apressada tendo em vista que o te.m 
po avançava e tinha.mos a preocupação de não ultrapassar o teto. Foram' 
levantadas as dúvidas: 

• Que sistema favoreceria a reverter o quadro em que se encontra
o País;

• Ho parlamentarismo a participação popular aumenta?
! O movimento popular terá incentivo no parlamentarismo?
• Que influêncio.s a crise política co�10 consequê11cia ela queda de

gabinete exerce�na econorr�a do Faís7

DEBATE ENTRE EXPOSITORES __ . � : . ... 

� .. · · . .,_ � ............. .. 

Esse momento se deu como exposição indivtdual por conta da ' 
ausência.·de_ um dos expositores.,.n, .. ·· · 

Falou-se da ç].ubiedade de certos acontecimentos que se coloca 
a participação popular. Até que ponto essa participação ·é decisória e 1 

, ' 

favorav0l a mesma. Isso porque nesse momento em que vamos escolher que 
-

forma e sistem(;i de governo queremos, nao sabemos na verdade o que est-ª 
mos escolhendo. 

- - --------

') 



Sobre a participação popular: Presidencia+ismo ou parlamenta -
risi:10 podem ou não facilitar à participação popular. O movimento popular 

-.,,___ 

é interessan.to quando se· busca novos canais que estimulem realmente a .:, ' 
participaç:ão. O trabalho �em que ser feito nas bases; .A discussão tem ·;?� 

--

que ser passada,na.s bases. Os aconteci:nontos importantes para o povo nao 
checam as bases. Sem dúvida que a pressão (participação) popular faz� 
contecer e, :Lsso independe de sistemas mas da forma de ore;anização em 
que se encontram os movimentos. Os problemas reais desses movimentos tem 
que ser solucionados para que haja avanços nas lutas. 

Defesa de sistemas se dá. de acordo com a realidade em que se ' 
encontra o visente. 11Cultura da desesperança. 11 , expressão dada a reação ' 
do povo diante de um sistema que para ele é a causa da� crises, da reali 
dade conturbada em que se encontra um determinado País. Acreditando as -
sim que a defesa de um outro sistema possa ser a solução. 

A diferença básica entre os sistemas. No presidencialismo o 
presidente exerce duas funções: Representar e governar. Ho parlamentari� 
mo o presidente só representa. sem poderes decisórios na País. 

São vários os�tipos de parlÇtmen.tarismo. Hão sabemos em qual 
estamos votando ou eles estão defendo. Isso depende ainda da reforma 
constttucional, que por sua vez depende da votação, o percentual influên 
ciará. Também pesa: mobilização popular, poder QC.onômi.co, 

Dados sobre os sistemas: 

fré:sidencialismo: , O presidente é chefe de Estado e de Governo; 

Earla.mentarismo: 

• Através da eleição o povo confere o poder ao presi '
dente. Isso por um periodo determinado;

• Os ministros que auxiliam·:...o�·pre.s;dente não tem inte1:
ferência do congresso �a escolha. E são diri5idos
também pelo presidente;

• isse si�tema se caracteriza também p�la divisão de '
poderes. Há uma autonomia entre eles. O leGislativo'

. faz e vota as leis e o presidente as executa ou as • 
, veta; 

� , , • vaso ele af astaniento e rar9, so em caso de crime como
aconteceu a5ora no Brasil.
.�. ·'

• O·poder_legislativo desempenha o papel :principal no'
governo •

• Há uma separação d.as duas funções_que no presidenciJ!
lismo se centraliza no presidente. O presidente é a
penas 6hefe de Estado, quem governa é o ·p_rimeiro-mi
nistro;



• O primeiro-ministro é responsável pela ad.ministr�

ção pÚblica (Chefe de governo);
, 

• -Q._Gabinete formado pelo primeiro-ministro e resi-

ponsável pela polÍ tica econômica do I'ais;

• O primeiro-ministro para gove�nar precisa de uma'- , . -
maioria na Congresso ltacional. Caso contrario nao

há gouerno e ele pode ser destituído e substituí:-

' do; 

• O pre9idente pode ser eleito indireta ou direta

mente. o-,poderes podem ser amplo ou limitado.

r, · , f · t d r �cono" mico tem for,ças. Ho par-oeJa qua� ·or o sis ema o po e _ 
- .. •.i... 

... 

lamentarismo a fiscalizaçao popular pode evitar essa sivuaçao. 
A maioria. partidária q_u?-J-�do não é correspondida ideológica 

mente derruba.o primeiro-ministro. Em caso d.e convencimento o quadro po 

de ser v-irado.O judiciário acata as leis. O executivo precisa se dar 

bem ou então cai. O :Qoder do.presidente no parlamentarismo depende do • 
tipo de parlamentarismo implatado • 

.Sobre a cédula: 
• São duas votações. A :primeira as formas, seg1.mda os siste

mas;
• Se votar monarquia e presidencialismo o voto é válido •

• Cafezinho 
Com a chegada do segundo ex-posi tor ( Artur ) foi sugerido o ' 

��-ª-iiAJ:!o enqua."'lto se orga."'liz?-va a continuação, agora com os dois e:x--po-
sitores, de�trp do irnprey:i,st;o. 

·.• :... :-4.: ; __ ; .•• .·.:·x ..... �-.-.. : . .. ;_' , \ 
,·. · 

C�.-.... : :; : ·: :!ir: 
�i� •. ,,., tr�..- ' ... '·..1.· J ,,,,:, ' "' ' ., • • ..i..:Jj;1..: · \-1...0 ... 

I-Ta volta Artur se apresenta e faz algumas col(}cações acerca -� .· 
d '".J.. ,,.. .,, •t .. ., .J.. � t T f a si�uaçao. � uma si uaçao ae vanvasens o �esvan acens. �sso porque, 

. .., por conta desse acontecimento .:u.m d?terminado público vem discutindo o ' 
mesmo de forma intensa e excedente. Há uma preocupação desse pÚblico e�.
pecÍfico de entend,ar o que estar por trás dessa questão, o que tem favQ:
recido a conclusão de que existem interesses pessoais ou de grupos ou '
então o plebiscito não aconteceria antes de uma revisão·conntitucional'
ou ainda os programas das.frentes não seriam tão propositalmente co�fu
sos, essa é a desvantagem. Fena'que é a classe política quem decide.
nio � um plebiscito que vai mudar a situaç�o, de seca, de fome do n9sso
povo,� mas políticas sérias. O PT sugeriu programa de combate a fome. Em
re+ação aos sistemas d.e governo o PT se,éncontra com posições contrári
as. 1:-ercebe-se. que nós ( lideranças ) somos responsáveis pelas discus,�-
soes e avanços. 

. ,. 



COLOCAÇÕES: 
' f 

-
' crítica. As �essoas não têm idéia• O nivel de desen ormaçao e � 

· f'-- d cari:1:0s existentes e as funções dos megnem das cli_erenças e � 

mos; 
Sem reforma---eleitoral as coisas não vão mudar;,. 

. t preciso que se elabore leis com emergência de como usar a

, coisa pública; 
• Estado pouco populoso no parlamentarismo corre o risco de

serem representados em proporções igualitária;

, A proposta u.'1ica..'1leral é mais no· Parlamentarismo;
, 

t t· 
1 

Na monarquia o rei pode ser simbo+ico ou represen a ivo;

• O rei pode dissolver o parlamento.

Durante a discussio sure;iu uma colocação importante relaciona
da aos movimentos populares. Essa colocação esclarecia a diferença entre 
movimento tradicionalmente existente e o verdadeiro trabalho que precisa 
ser feito para uma maior organização: Existem movimentos em potencial P-ª. 
ra_se fazer uma mobilização popular. Vias que não é o que está aconteçen
do. Na realidade o que acontece a nível de movimento é pura tradição. Os 
movimentos a:parecem em acontecimentos de-,forma emergenciais (Impeachment 
do Collor ) • Tradição não é mobilizaç,ão. Isso precisa estar claro para 1 

que haja avanços. Admitir a realidade em que se encontram os movimentos' 
, a nivel de trabalho concreto e permanente com o povo, reforça a reanima-

ção dos nesmos e deixa claro a importância deles • .A rearticulação baseé3ll 
do-se na realidade ( tanto elo movimento como da sociedade corno um todo) 
faz clest0 instrumento d.e e;arantia da cidadania. A sociedade perde as CO.!.l: 
dições por causa da precariodade de diversos setores ( educação, saúde , 
moradia etc ) • Sem o reforço não podemos conquistar o nosso espaç,o Iia S.Q. 
ciedade. t preciso participação política plena. Apostar ainda no povo 
nas ruas, isso de forma consciente e organizada. 

Essa colocação�que contou com a precisão da Janice, também te-
ve participação importante do Artur. • 

Em segu.ida foi pedido que os ex:posi t�res se posicionassem em 
relação aos sistemas de governo e o plebiscito. 

Janice: Presidencialista. Teoricamente o parlamentarismo é mais democrá
tico sem a fie,ura centralizadora ·do presidente. Hoje não temos 1 

cidadania suficiente para. isso; movimentos necessários não e::cis-
,, .. tem ( alfabetização etc ) • O sistema poda os partidos pequenos ' 

( os populares). t preciso analisar c9ncreta�ente_a situação de 
alguns setores ( Educação, saÚde_etc ) ! Bomos políticos de alu -1 .,, . Gue • � preciso resolver esse problema.



• 

.lrtur: -- - Presidencialista. Avaliando o Hras�l hoje ••• o PT votou assim 

não é que o Lula seja presidente ••• Tenho convicção que hoje' 

é crime inviâbilizar uma participação. Enquanto nâ9 haja ple

na cidada.Ilia ••• não dá para acre<;J.i tar no parlamento. O sistema 
representativ-0 autônomo é falh9. Essa questão( plebiscito) ! 
não é f-...:mdamental hoje no 1)aís. A fome é uma prioridade abso

luta. Eriste um programa coordenado pelo betin:t:io, baseado no' 
� �m ' 

· t" d b t" prosrama. uo .i:'J. ,e tun programa consc:i.en iza .or ••• por ser o e .1, 
"' ,., ' . ·t' . �-- ·1 1 . n� ... o .•. •. ::-ssa e a causa priori aria no brasi 10Je. 

Fechamento: 

Colocou-se as seguintes conclusões sobre o assunto do debate 

• Nenhum sistema vai resolver a situação;
� . -, � preciso reforçar a participaçao popular;
TI �· d • -• �especviya a inserçao popular tem que ser revista nos mo-
vimentos. Força popular; 

, A ordem se estabelecer independente do sistema; 

• Como colocar o presidencialisr:20 como solução tendo em vis
ta a situação?

� . ' 

.. l2,-radec1.mentos a presença de todos e a colaboração dos expot"'·.· -,
"L -si�ores, com a preocupaçao de passarmos adiante o que foi s9mado a ní-

vel d.e esclarecimento, até porque as bases estavam ausentes •

... 



/ 
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DEB •• TE SOBRE PLE.3ISCITO - 21 / 03 / 93. 

PROGRANA 

• Introdução

! 
Plenária ( levantar dúvidas)

! Debate entre expositores
• Cafezinho
• Plenária
• Fechamento.

:C-.TRODUQÃO 

Foi colocado o momento ao qual estamos vivendo destacando a' 

impo�tâ.�cia de estarmos discutindo assuntos que dizem respeito à nossa 
vida. E que a :astoral Operária não pode estar fora disso. 

Em seguida houve a apresentação do programa, reverenciando ' 
os convidados ( Janice e Artur). 10 emento encontr va-se presente a 
penas a Janice que nos garantiu os primeiros en os desse evento. 

D 

Esse momento foi um tar�to apressada tendo em vista que o tem 
po avançava e tinhamos a preocu ação de não ultrapassar o teto. Foram' 
leva.�tadas a dúvidas: 

• Que sistema favoreceria a reverter o quadro em que se encontra
'D # O .r:8.1S; 

• 1-o parlamentaris, o a participação popular aumenta?
! O movimento popular terá incentivo no parlamentarismo?

• Que influência� a crise política como consequência da queda e

gabinete exerce na economia do Paí.s?

DEB TE ffiTRE EXPOSITORES 

Esse mome to se deu como exposição indivtdual por conta da ' 
... . . ausencia de um dos expositores�:.. ..

Falou-se da iubiedade de certos acontecimentos que se coloca 
a participação popular. té que ponto essa participação é decisória e' 
favorável à mesma. Isso por1iue nesse momento em que vamos escolher que 
forma e sistem� de governo queremos, não sabemos na verdade o que est� 
mos escolhendo. 



Sobre a participação popular: Presidencia+ismo ou parla.menta -
rismo podem ou não facilitar à participação popular. O movimento popular 
é interessante quando se busca novos ca..�ais que estimulem realmente a 
participação. O trabalho �em que ser feito nas bases; discussão tem 
que ser passada,nas bases. Os acontecimentos importantes para o povo nãõ

chegam as bases. Sem dúvida que a pressão (participação) popular faz� 
contecer e, isso independe de sistemas mas da forma de orga.."1.ização em 
que se encontram os movioentos. Os problemas reais desses movimentos tem 
que ser solucionados para que haja avanços nas lutas. 

Defesa de sistemas se dá de acordo com a realidade em que se • 
encontra o vicente. "Cultura da desesperança", expressão dada a reação ' 
do povo diante de um sistema ,1ue para ele é a causa da� crises, da reali 

dade conturbada em �ue se encontra uo determinado laÍs •• creditando as -
sic que a defesa de um outro sistena possa ser a solução. 

A diferença básica entre os sistemas •• lo presidencialisoo o 
presidente exerce duas funções: Representar e governar. �o parlamentari� 
mo o presidente só representa sem poderes decisórios na País. 

São vários os tipos de parl�mentarismo. ão sabemos em qual 
estamos votando ou eles estão defendo. Isso depende ainda da reforma 
constitucional, que por sua vez pe�centual influên 
ciará. Também pesa: mobilização popular, poder co 

Dados sobre os sistemas: 

F¾esidençialismo: • O presidente é chefe de Estado e de Governo; 

• Através da eleição o povo confere o poder ao presi '
dente Iss por um periodo determinado;

• Os ministros ue uxilia.Jl o pres;dente não tem inte�
erê eia do con0resso �a escolha. E são diri(;idos 1 

ta.m é pelo presidente;
• isse si�te a

poderes • .t..á

• .faz e vota as 
, veta;

se caracteriza também p�la divisão de ' 
a autonomia entre eles. O legislativo• 
leis e o presidente as executa ou as • 

• Caso de afast��ento é raro, só em caso de crime como 
aconteceu asora no nrasil. 

P, lamentarismo: • O poder_legislativo desempenha o papel principal no' 
governo • 

• Há uma separação das duas .funções_que no presidenci� 
lismo se centraliza no presidente. O presidente é a
penas 8hef e de .Estado, quem governa é o p_rimeiro-mi-

nistro; •



li 

• O primeiro-ministro é responsável pela ad.ministrã.
ção pública (Chefe de governo);

, 
• O Gabinete formado pelo primeiro-ministro e res -

, , ,. . "'- , 
, ponsavel pela politica economica do �ais;
• O primeiro-ministro para governar precisa de uma'

, . .. 

maioria na Congresso Nacional. Caso contrario nao
há goKerno e ele pode ser destituído e substituí

; do; 
• O pre9idente pode ser eleito indireta ou direta -

mente. o�poderes podem ser anplo ou limitado.

Seja qual for o sistema o poder econômico tem forças. r:o par
lamentarismo a fiscalização popular pode evitar essa situação. 

maioria partidária qu�do não é correspondida ideológica -
mente derruba o primeiro-oinistro. Em caso de convencimento o quadro po 
de ser virado.O judiciário acata as leis. O executivo precisa se dar 
bem ou então cai. O p der do presidente no parlamentarismo depende do ' 
tipo de parlamentarismo implatado. 

Sobre a cédula: 

• Cafezinho

• São duas votações • .  primeira as formas, segunda os siste
� mas;
• Se votar monarquia e presidencialisno o voto é válido •

Com a chega.da do sec;u.nd eJ1..-posi tor ( Artur ) foi sugerido o • 
�J;..f'ezinAo enquanto se or�aniz�va a e nti.uação, agora com os dois expo
sitores, dentro do i�previsto. 

e PL� ,;,r !"R· � • e �L.d . ..l,: .J.. ... l.• 

a lrtur s apresenta e faz al5'1.D'.llas col9cações acerca �· 
da situação. t uma situação de vantagens e desvantagens. Isso porque, • 
por conta desse aconteci ento um d�terminado pÚblico vem discutindo o ' 
mes ·.o de forma intensa e excedente. Há uma preocupação desse público e.§_ 
pecÍfico de entender o 1ue estar por trás dessa questão, o que tem favQ 
recido a conclusão de que existem interesses pessoais ou de grupos ou ' 

então o plebiscito não aconteceria antes de uma revisão constitucional' 
ou ainda os programas das,frentes não seriam tão propositalmente co�fu
sos, essa é a desvantagem. Pena que é a classe política quem decide. •

não é um plebiscito que vai mudar a situação, de seca, de fome do n9sso 
povo,� mas políticas sérias. O PT sugeriu programa de combate a fome. Em 
re+ação aos sistemas de gover�o o PT se êncontra com posições contrári
as. Percebe-se_que nós ( lidera.�ças) somos responsáveis pelas discus -
soes e avanços. 



COLOC ÇOES: 

• O nível de desenformação é crítica. As pessoas não têm idéia
nem das diferenças de cargos existentes e as funções dos me�

, mos; 
bem reforma eleitoral as coisas não vão mudar; ' 

. t preciso que se elabore leis com emergência de -como usar a 
, coisa pública; 
• Estado pouco populoso no parlamentarismo corre o risco de

serem representados em proporções igualitária;
• A proposta unicameral é mais no Parlamentarismo;
, �a mo arquia o rei pode ser simbÓ+ico ou representativo;
• O rei pode dissolver o parlamento.

Durante a discussijo surgiu uma colocação importante relaciona
da aos movimentos populares. Essa colocação esclarecia a diferença entre 
movimento tradicionalmente existente e o verdadeiro trabalho que precisa 
ser feito para uma maior organização: Existem movimentos em potencial pa 
ra, se fazer uma mobilização popular. 1-Ias que não é o que está aconteçen
do. lia realidade o que acontece a nível de movimento é pura tradição. Os 
movimentos aparecem en acontecimentos de forna emergenciais (Impeachment 
do Collor ). radição não é mobiliza ão. Isso precisa estar claro para ' 
que haja avanços. dtitir a realid de em ue se encontram os movimentos' 
a nível de trabalho concreto e permanente com o povo, reforça a reanima
ção dos mesmos e deixa claro iMportância deles • • rearticulação baseaJ:1 
do-se na realidade ( tanto do movimento omo da sociedade cono um todo) 
faz deste instrumento de garantia da cidadania •• sociedade perde as co� 
diçÕes por ca�sa da precarieda e de diversos setores ( educação, saúde , 
moradia etc). �em o reforço não odenos con�uistar o nosso espaço na S.Q. 
ciedade. t preciso particip ç.ão política plena. Apostar ainda no povo 
nas r as, isso de forma conscie.te e organizada. 

Essa colocação que contou com a precisão da Janice, também te
ve partic�pação importante do Artur. 

Em seg-uida foi pedido que os exposit9res se posicionassem em ' 
relação aos sistemas de sovemo e o plebiscito. 

Janice: Presidencialista. Teoricamente o parlamentarismo é mais democrá
tico sem a ficura centralizadora do presidente. Hoje não temos 1 

cidada..�ia suficiente para,isso; movimentos necessários não exis
tem ( alfabetização etc). O sistema poda os partidos pequenos 1 

( os populares). t preciso analisar c9ncretamente a situação de 
alguns setores ( Educação, saúde etc), Somos políticos de alu -
G-uel. t preciso resolver esse problema. 



Artur: - Presidencialista .. �valiando o Brasil hoje ••• o PT votou assim 
não é que e Lula seja presidente ••• Tenho convicção que hoje' 
é crime inviabilizar uma participação. Enquanto nã� haja ple
na cidadania ••• não dá para acreçlitar no parlamento. O sistema 
representativo autônoco é falho. Essa questão( plebiscito) ! 
não� fundamental hoje no �aís. fome é uma prioridade abso
luta. Existe um programa coordenado pelo betin�o, baseado no' 
prosTama do PT,é um programa conscientizador ••• por ser o beti 
nho •••• =ssa é a causa prioritária no Brasil hoje. 

Fechamento: 

Colocou-se as se0uintes conclusões sobre o assunto do debate 

• enhum sistema vai resolver a situação;
• t preciso reforçar a participação popular;
• Pespectiya da inserção popular tec que ser revista nos mo

vimentos. Força popular;
• A ordem se estabelecer independente do sistema;
• Corno colocar o presidencialiº smo com-o 1 -- o_uçao tendo em vis-

ta a situação? 

. 
�gradecimentos à pres-n a de todos e a colabora .ão dos

sitores, co� a preocupação de passarmos adim�te o que foi somado
vel de esclarecimento, até porque as bases estavam ausentes:

• 

expo
, a n1-
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p • ... 
1. 1,eu.n:i.ao amp __ iada da P.o. diocesana de I�açu 

(' 

24/ OL�/ 9L!.; 

rr esta -reun:i.Üo 1\m1)liada diocesano., a P. O. teva a preocupação de ' 

re.:1vclliar os trabalhos com a base,· n.a .intenção de juntos buscarmos 

meios :para ajJ..d.3.r numa or;_;;a.:."'l:i.:;o.çâo possível, e, isso, a partir das.r.sz. 

alidades Co"'lU'"'; -l-�·r-•-i <e>c .:.1- ,L..i..- ·-·�-:-.O'
, 

on.f ocando tr:unbem as formas de trabalharmos as' 

eleições s-1�.

Começo.mos a discnr:isão es1:;ontonee..1nente. Mais adiante com o número 

de pes::,oas u.m vou.co maior, tentaüos sistematizs.r o tJ:-aba.lho. Para de-

1 d. 
-

J .  senro ar a 1sc1.i.ssao, qu0s CJ.onamos a importância dos.trabalhos com a' 

b '"' ' 1· . .i. - ' • - d b n· 
' a.se. .LJaJ.. ano.. J_ se.mos 0. si l;uaçao o.e. ore;a.nizaçao as o.ses na 1.oces0, 

a partir de cada realidade; ::par3. então, propormos fo.rmas de atuação 1 

mais eficazes. 

A p.:1rtir d.:1Í, 
.. 

constatamos que, o que s.inda,·mais desmotiva a pa,;i;: 

ticipação de pessoas dos cru.;,os d·3 base, nos eventos fora da base,. é'

o ac;ravo dos problemas econô:-nicos: Salários baixos, desempreso, sube.m_

rn ' " ,.. d . d . t b t " lh T prego; l:amoem no..o eixamos e reGJ-s-rar a so recursa no rava .o. u-

do isso im:;ossi'bi1i:ba, '<_ d-asJ.ocarnento das :pessoas, :para um .evento di,ê. 

" ] · d d. ' · d 
.,.. ., ' tante, por car.1.sa1]O, e .1:1 __ -ca e ·inneiro para as passar;ens e onious, 

pois o dinheiro da tr.:11;.;alhna.ora $ do trabalhador es-tá faltando e, não 

so bra1.1do. 

o descr6dito do povo na classe pol{tica·do pa!s4

Isso :por conto., dos aüontecimentos, que envolvem os políticos como: a 

corrupçc..o desenfreada de
. , . 

V;.:J.rJ.8.S fori:uas e oD espaços diversos. Uma 

1 _,. .,! .. :..· �� .,. .... _. __ i.. •  ') ............ 4,.. -: ... , c_asse J.;O.;.. .. L ,,ica que ei;,O-L,:.: ._,ica!llGH,,C uei,. apenas a :preocu!)ação d.e encher 

os seus bol;::;os de dinh.s·iro, -enquru1to a classe trabalho.dora vive em a-
. , . 

1n1serJ_a. 

Outra coisa . , -"' oDscrvada, e o.. .i'.orma 

3raççi.o, 'TI'e' G- ' 1 _r ..;......; 17'- �f- _....... ' - J)O ... i..v ... ca. '-'-.,vo.!!10.G élincla,

como estamos trabalhando a int.§. 

deixando-i1os atrair por uma ou, 

_ ....... �-.. --........ 



(!) 

por outra, 
� � 

no.o percebendo a impo:ct&"'lcia de anoa.s, num trabalho de Pas -

toral, no sentido de valorizar e investir no social�· dentro do que acon 

tece hoje de co.:-.3.inho para UEla justiça soc_ial � e o individual, no que se 

""'ef-re � vo·� '--_,e· �-e., .; --1.· .r.- t.: e 1- P..u1-·-,· -, .._a·n'oe'm • Acum.' .tu' 1'·0· .. · 4,. -'- • t:: .  , o..S .u.l,uO. S .r.: .LJ..,i, osas, a(C . .1,V8.S "t.,C • .., .-·i:-�-u, vc:u.' .• u. . · ·,.
. . . . , - . . -�

de car;os na eom.mndade, f:ü ta d·3 incentivo dos po..rocos, .Lmadiatismo.

Sobre ar:; lider:.111.ças, . observou-se, uma :preocui)ação que as lideran_ 

têm 
,.. 

hoje, em esta1"'0n1 atUE.l11.do em i11rr':;011ci.as maiores como: diocese, .esta-

dual e nac:Lonal, e, por cont;:i.. disso não conseiuem manter o oquilÍ.brio : 

base e esses espaços, tendo claro, que a atuação maior, tem de ser, nas 

bases.' Colocou-se n. s,3riedacle dessa situação, po:i.s esses espaços ( dio-

estadual, . ) � 
nacional , tera a função de assessorar os trabalhos com 

a te.se, e se os rer,-resentnntes :nõ.o têm experiência e trabalhos com a :ba� 

se, o t1--a.ba.lho deBseo eB:paç:or,; 6 VO.G0, denota·-.se a '.falta de contribuição, 

pois d. 
, �. . 1 · ,, ·- .. .,__ o iscu.sso 0 frnper.12cJ_a izatlo '-nno oave, com a realidade de base) ·,

I ··t· 7-1- • � -t--· - • ( i> 1 . t . ) - sso cLJ. ictL uG. uma .sis �:ema .. izaçao ma.1.or :.i: a:.:;er m'l p aneJamen o preciso • 
• • • t A • ._ 

lh 
1 A par·:ir do -:.:rne-t;:i.on;;..mento, sobre a :i.mporT,3IlCJ.a dos traca _ .. os com a 

base, que 1 . , " . a�ias xoi consenso, pois, enfrentamos pro0lemas alarmantes na' 

saúde, educação, transporte etc. Problemas de desemprego� subemprezo. A

lém de ser uCT aüo de eleições. t ureente a rearticulação com as bases. ·a 
/ , l . partir du ana_ise t, . 

e comen arios, pensa.mos propostas de se trabalhar com(\

as bases, do :f.orrnu scral, e, específicas de se trabalhar as eleições 9ll· •

q_1:1e 
,

terJos, e de um ·,.raz:i.o de idéias e 
... 

açao. Diante disso, 
.., _, • • t t .· • • �· I 

na.o :podemos ficar isolc,dos, e preciso se J.n e:r.rar a ou ras im..c1.av1 vas . 

(movimentos de "bairro ou de Ic;rejo.); 

( ,�,,�lhPr, mPnor etc.) e� • Estar presentes nos movimento::3 po:nüat-es nezro, "'"''" .. �... ... 

preciso po.rc. unir as forçar; 

• Nós temos que ncred.i tar o.ue somos luz e fermento;
... 

• 1\. r)reoc1.:paçuo com ' 
• ..L 

� 

a base precisa at);11on.t..ar, pois, o grau de desinforma-

ção ainda á :,;rande. O nosso conheci::nento, mui to ou pouco tem de ser com-



-�- ". " 

-. 

.._•]' d ·� 1-::aru:L.íi<L o.· l'..-GSa po]iular; 

,' p.�-t ... 1 � ......... -,")! ..... ·,.... 4 ..... �, J_ ... i...,,.;"'111'-·· ,... � ,... • A't ÇI..;,> ,01'.'3.� '-.),l:'0..l ,.).J_ 3..o. .l.LÔb 0r,:ü .. o..;..dÜ.:> CO.Ll e, base precisa fa?,er um'di-scur-

so mais coerente, 

olhar para dentro 

, -

renova-lo em r0laçao as 

(1 o 
'._, nos e 

- b . e:r1·te.o, c.lesco · rir
.,. ... - . ,, . . • rtao podemos eGtar alneio a r0al1dade;

o que!e
, . neccssario. 

• Temos que levar
, . .c1.. se:cio mas 

. , . ' 
atraves de. trabalhos 

concJ::e_toz; 

• O es11.J.zia.1?1ento das 1.Jases r-oclG· , 
ser , falta de conteudo; 

se 
- • � t .  ...1 naçn.o sis vemG:cJ..zo mo .. u.or os espaços 

que. a coorde�t 

de atuação e traUalhos ,· no sentido 1 

de incentivar •. 

Pronostas 

' :_ -· 
.. r, ¾1'.>·1 

• Os representantes re;:;;iona.is, com a ajuda da coord.e11ação diocesana-, fo.;ç:

d ":' • .. d ., .... � 1,. .' 
4

- -1-.... l'h , ... illa.J. ... {:;l ... Upor-.; e Case :CE:;:Çl.01181.S, OU e .,J.c;.O �18. ·;,,ro ....... a ,10S Cl-9 0.::1.Ge;

• Preparar d3s necessidades de cada crupo; 

• Promover Gventos ora locais diversificados;

• Forrr1ação consta-Ylte· de lj.derariç-as l)ara .. as b2�ses;
=1 • M -

• � aooraçao de documento pa�� as eleiçoes, levando, em .. :Conta o. proposta

ela P. O. 
,. 

-.Esr)onte...r�.ea na:ea os ;-r�1Y)0_§_ 

• Considerar a :i.IJ.d.i vidualido.d0 da cada um e traba.lhá.-la(lazer, espirit.)
� Aproveitar os 8spo.ços que existem rcs.. comun:i.d.ade ( círculo bf1üico ·etc.); 

-1:"") 
• ' • .J..., d 1' •  .. .. ' • ··rocu .. rar es;;o.r se:npre pr�'?rserri:;e, nos movimenuos e oairro, associaçao 

J _, � ''('! "Y\f ,.:!- .... "") ..... --_-,._ .._!_ __ ,_ �� ��.,�-..... d . � �, - -t- .. 1..,.1::: ).Lt0.1..cl.U.O.!.·�-�,, U.i.0,,0SvOS, ..i..Ô...l..\/..l.iJ.,.lC,:i.COes euG, 
J ·r::i ... "1.: • t"I' ,....., ":•') ,...,, � .... �::;... ... • ':) ' j ... � ( • 

.. ,1 

• ..1.. ...L..L0l"l..,.:.J(ÁJ. Vb ,\�.J... 1...i.00S G .. v ;_•d[:·,0, 
\�, .. , :p e: i:F' r . .., I' 0' '-" ..:.,.r--1 ·'1.,� ,; "'1?, T ('-'Y' ,::. 1' -:i l1" .-�.;,..,J,::.-., t.:À l.,., º"" ._ J. ....... i -;.�;--v· ..... ,_ .... ..:..,_ 

. P 1.u:ar e,rontos Ol.l celel::ro..ç c�i:-1s 
r.; � s (_, ,.-.,n·l-,·-o C1 • 

...:.._:;:: 
...., • ..J \,J. V..?- � ') 

• l'sensar for�DELS

liturcia, nos momentos reliz;io30s·; 
na icreja, homena;:;;eando ,·lº · de maio, 

Ic;rejas. 

' T-r ai-,, ,, , 17...., "" ·i, ,,-, -l-o "O e:, '''0'-'7 ,.,., c,11+-o""' de:.. h,,,..; r·ro . • - (; L,. \.A..1.. •<A..1- (.) lu.....i. V (".,l.. ,._, J..:..:, >.; ...... t.': -- l,J Q .....,. t..'t.:.:...{_ ' 

Roma-

; Promo�vcr del:a1:e !;obre flS eleições; 
• Trabalhar dccumento

1 
elebcrad.o peJ.a coordenação esclarecendo a popula

ça.o· ·0 com perfil dos nr:i.ncir-nis cAf1didator;; 
rr - . -

� l1rabalhar documento ela ClT}.IB; 
• Usar matcriaJ. da e;;.;tctdun.l.

l. 



•' 

1...__ ________ -.J. 
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OL1. / CC / 93 • 

l!'C,RLi.Ó 
l{i:;1:tI f.{C1 ESI;II�I=I1tJ��L 
DISCJTJfS!C.> f)()EllE CJI-:T 
22 SEI,1./\.:\·_;\. 30{JI�:�rJ 
e c:1i:�11 :C)rJI ç: iC· 2.8 7 �LD tT;'�I� 
Iti:?O2r)·:s0 

• 

Coloccu-t,(; -'3.1�}.imas propostas do dinâmica e mo.terial à 
rern aproveitados no Retiro: 

• Ii:tblia ( Ver te:;-cto apropriado)
A iiÍbli-3. d.o '..2rato..lhudor

e· e, 
t..)� 

dia 25 G.C

soc:to..io, 
cr�0ch.e0. 

!,',' • • 1 .L. b 1· ' \ • 1·.:Ls01ca , a ser vro.. a nno.a ; 
.,., - , 

• .,:��crressao do c,2r o.traves de de:;enho

l)astoraio
al t or!1ati va.,



l.:e:3te Seminário tr::dtou-r:;e discutir o prirr.eiro módulo to-
... .,_ ., • ..t- 19 ..... • .. ... • -- .r.:- .. l-, . i . 1 l.JGscnvo-1. VJ.r.ten c.-o L,conomJ.co. �1. a.1.cussao .i: oi \,innc a, por isso n0 '.... 
sDmínp.rio tentará se .fazer um trabalho rna.-i_s claro e concreto. 

COMPOSIQÃO DA COORDENAÇÃO ESTADUAL ( sa.Íde. de Luiz Carlos) 

:
"-V-,. ·' '( ] ,,.,,.,. �,... .... lÀ 

... ..,_ d ,. l f �\..,OS a .. (,llw,�s co vcaq00s em �.orno o proo ema que en ren, 
ta:nos por conta da falta de d.efiniçno d.e UJ."G dos membros das coç_)rdenações 
esta.dual e dioc0s3.;.7.a, ficou decidido d.e se eleborar uma carta a parte 1 

envolvida, secuida d8 visita. à.o r-;-rnpo base ao qual faZíia ou fa� parte , 
no sentido d.>3 informá-lo e consultá-lo do fato. 

O passo sec;uir:::.te ;;;ürá. discutir Gohre as composições das 1 

Coo,-..�i,,,,,-,,�,�0 .. 8"" "'C-i nia< r,:, "'cr-ia'�c-_u.,>,.J .... 1.0..:l ltJ u --'"'· � c,;..,L - -Lo c ... v. 



P�\.l;�:A. 
---

,, ,. ,,. . 

roo 
·,Joloccu-r.;e alruma.s nz-o-::)ostas de o.ina.mico. 

a·oroveitados no Retiro: , ... · · ... 
• LÍblia ( Ver texto apropriado)
• .i\. l:1Í1)li:'J. elo 1:ri"a(10..ll1.udor 

!.O f ' • 
( L b l' � '

• c;:1.s01.ca. a ser ·vro.. a nau.a ) 
••• "I - , 

• .  ,::..xpresso.o do s-2r o.traves de desenho 

e mo.terial a 

1 "�;co' 7 or-·,..,- l ....... ...;... ... :... \,.,,/\,.' ') 

'.ú1mtém f9ral ;;ro11ostas algu.mas assessorias como l padre, ' 
1 pr:.1.i·\3_;1sicoJ.o:_:�J. 

cli,J. 25 d.e 

S0Gl<.tlCi, 
CI'88hes _ 

;:.:.ocial. Eoi ' 

-;_)fü,torai.o 
::, 7 -i- r,, . .,., n.·1-1· 1/r.l 
V- - V � .1... ... J.( L t: ... , 



, ' . ma1�1.co: ,, . proz:1.mo

. .._ ·-· • , • I J.. d" t • • • , l l t .:..e::; we ;.:>cminario ·cer-li,ou-se iscu ir o prime:i.ro moeu o o-·�.... ., . t 'r'I 

,...., .. f. • � .(.." • 1- ' .. 1 . :•Desenvoivimen-o �conomico. A dicussao ioi �imica, por isso no 
,,-""'Y': •..,...,::. · .: + "1"1"4-r1 ., ,_.,.. .[- .- .,....._ .,,. 4-- "h 7, ... ,_.: l• ' -'-Sê,"l;.J1:..r.:.O ..,e�.,.,c.ra .. ,e .,_a.:.e.1. UJJl vra,.,a�,10 L.,w .. S C aro e COilCICi,O.

COM:POSIQÃO DA COORDENAÇÃO ESTADUAL ( saÍd.a de Luiz Carlos) 

," , '( ] .... jl',,,�..... lÀ .. "'- d bl f ��nos a ... c_,--� .. 1.�s �o wcaçoes em ,,orno .. o pro ema que en ren":"
ta:nos por conta ;la falta de d.efiniç.ão d.e um dos membros das coÇ?rd.enaçÕes 
estadual e dioc0:;;ana, ficou decidido de se eJ.eborar 11ma carta a parte 1 

2nvol viela, se cuida d) visita à.o r;:rl)JiO base ao qual faz;ia ou fa� parte , 
no sentido ele in:forllia-lo e co:isul ta-lo do fato. 

O passo sec;.;,ir:::.te .::;erá diseutir Bobre as composições dan' 
,4 ,. • .f' • ' coor�e�açoes acima reLeriaas. 



,, Reunião da coordenação diocesana da Pastoral
Operária - 05 /04 /93.

Pauta

!Plebiscito (Parao�T.bi);
T� . - • 7• d , .•• eUJ."'1.J..ao il!llp .... ia a; 

,Visitas aos grupos base;
,Furidos (forró -0u barraca?);

.Apresentação do projeto;

lo 'd . .  , - e_ma:i.o;

• Plebiscito (Paracambi)

Dia 17 de abril às 16:00 
Local: Igreja de s. Sebastião Laje. 

, . , 

Será._ E:q_)osição e Debate ... A Pastoral Operaria esta vendo esse even:.,

to com eixo 1.) .0./Paracambi, para depois estabalecer ali um trabalho de 1 

base. Nessa debate contaremos com a colaboração da Ja.nice.
Colocou-se a proposta <-.ie se utilizar uma cartilha elaborada pelo'

e;rupo base de Moquetá e CEDAC.Diante disso tamb�m colocou-se a deçneces
sidade de adota-la pois a mesma nãe atendia em linguagem as bases. Tam
bén foi leva.11tada. a preocupação de no momento partirmos para debates e '
convr�rsa tendo em vista a proxir:iidacle do plebiscito •

• Reunião A.1-npliada 25 / 04- / 93 .... , ; .., 

• 7:roca de e:ff,eriência

Foi marcada uJna re\1nião extra p9-ra se preparar a reu.i.·üão Amplia�:.
ada - dia 14-/C11- às 19:30Ils. na Catedral •

• Visitas aos grupos base

O libe�ado( Zé I>:isuel ) informou que pretende fazer visitas aos•
{TUDOS ,.,c., b O 1 • ' • ., 
- - "l.;:.. 'ase• OOJ.e"G:i. vo sera o de apoiar os grupos em dificuldades ·:;·'
1na.rca11do presenc:/n. 110c rr--,1-uo<::, e,·ner· ' t. ' v u�u- º �� J.iences no sen ido de ter uma ideia ge-
ral do flmciona:11er:.to também trocando ex�eriência.Para isso O literado co
locou O �lesejo da. companhia de al3U11s componentes da coordenação nesse '
trabalho. Sendo assim a e0uiDe fico� compost:a':.1. ... - d.a sefJuinte forma: Zé Hi
guel, Carminha, Sérgio, Luis Carlos. 

,.. 7 , vo�ocou-se tambem a ;��o �� · d - -"'.F rvancia · e partici ... Darmos ' 
r;:i a .:_,e,�-... 1., � t. 1 - a.o regional, p::i 

� J '"' •cu. ... c:.i ar icu açao. .::;.

Lev&""ltou-"'e a preoc· � -
l 

paração à ní ;"', de;;;, 
J , 

l 
i,1.I,:'l.� ao e essa equipe se sentar para uma pre .. -e ... " conceuco. lfao de levar coisas prontas, mas de se ter'



,. 

conteÚdo_para às possíveis discussões nos grupos, discussões de cará 
ter real. 

t • -

•. ü.presem:;açao do pro;jeto 

Foi apresentado o projeto e�aborado por uma e,quipe de 3 pessoas

( zé Higuel, And:réa, _Luis ·carlos ) • Mo projeto será preçiso,. ser revis

to alguns pontos. Pe. _ Agostinho se prontificou a ajudar a eqttj.pe ha rQ

formulação do projeto. 11'icaram então de se reunirem para isso .

• Fu,�dos ( Forró ou barracas?)

Levfu�tou-se algm1s questionamentos sobre esse ponto. Ficando .de 
, . . 

se aprofundar em_uma prox1.ma reuniao: 
• �m que apostamos para angariar funàos1 forró tendo •

em vista os prejuízos que tivemos até aGora ou bar
racas talvez obtenha maiores resultados?

• Barracas teremos apoio da Diocese?
, pe todos assumem a coisa pode dar certo.

� , • �orro permanece como lazer?

1º de r.iaio 

• Ato. celebrativo regional com a participação da Pastoral Operi
ria •

• Semana çlo trabalhador:
, Nas comunidades; 
• lta dioce�e puxada pela Pastoral Operária pelo menos 1 

, 
dois dias d_n�semana setn,i t lº 
Vídeo, etc.

� . o ....... n e ao - de maio-Formação:

Semana Social 

, Reunião em Ca._xias de +· 1 -
11 

ar1.1:i.c� açao dia 17 d� abril às 9:0011s
11

• em H. Ic-uaçu - CEPAL às·l5:001Is. ·dia 23 de abril •



,li� 
yv� -, . ... l heuniao e a coordenação diocesana da Pastoral Operária de 

1.rova Icµa.çu - 06 / 06 / 93. 

Pauta: 

• CDFiT
• lí'orró ou Biaso;
. I�1ar1ga.rati ba.

CDMT: 

• En,1ua.nto CDHT nê.o houve funcionamento. Sem articulação de trabalho!
t preciso sentar e discutir melhor;

• Para. trabalhar alguns momentos a GD.MT é importante (·lç de maio, Ro 
marias da terra e do trabalhador, Semana Gocial, etc. ); 

• Deve continuar esse forum de discussão sobre o iCW1cionamento.
,, • t � p 1 

• • • • • t"' . ,:, J 

• .  L o conJu11 o a.as as\;ora1.s sociais por isso a impor ancia . ... or es l·;-
tarmos vivendo um no;nento de intec;ração na 2º .8emana Gocial a. CDNT' 
teria que ser retomada. no inicio d.o ano que vem; 

• Por conta da imaturidade seguida do desarticulação a CDMT está fo -
ra de acontecimentos om vic;or: Romaria da Terra, 2º Semana Social;

• As forças tem que se u�irem. lfo momento não é viável. Precisamos dá
un tempo e a:nadurecer a discussão;

• .Rearticular ac;ora fica complicado. t preciso pensar bem para não
cairmos no mesmo erro. ta terceira vez aue se tenta. Ou então será
mais uma sigla. Podemos investir mais na-2.2 Semana 8ocial.

c·,r.)r�. : .:�11.rt�i u llL1o.. p1"'01;0;:;t2'" 11.0 [�C.r(1tj�do de �tral°".;�:1.ll1ar a ir1t:e(;r. .. :.1ção clo.z 
paGtoro.is de for;:na ma.is conjunta: 

• Participação de 2 representantes de cada Pastoral'
envolvida nas assembléias específicas ..

1-:.i· ,,.,,. .• º
! 

• .  f...,. �.1.s � estri tarr.ente financeiro; 

• l?ocle-se fazer um bingo
, 

dentro do forro; 

• O ultimo forró não deu lucro, nem. divertimento;

• Existem dois tipos de .forró:
1. 'I1rabalhar sem tempo para se divertir;
2. Confraternizar com tempo para tudo •

• Forró pode atender as duas coisas. Confraternizar a. Anrtariar fundos, , ..., 
Soque tem que ser bom o:cp,anizado, a equipe responsavel ter ccmpro-
rnisso; 



, 

,. \· 
........ . , 

N , • .binc;o o mais capitalista. .i'orro ros(::ata n. cultura do trabalha.dor que
s1ü1,: d.a. terra pura a. cidade. Pode-se fazer uma coisa bem feita;

Que tir,o àe forró cueremos'? iodo evento exir.r.e uma e.quipe de ort:,;aniza
. - � . , - -, " -

çao. Se per:samos num forro aberto ,:entao tera que ter fundos;
''!.:,? .,,...' r bô .1,_ e -1.-,.:a. !:). .. c., ... , ,-,:::,· e- t b. t· f" . .... or..,_o d. cr1,Q 8-0,., � .. �.-ill.;,,J.,, COf'lJ;aTI.,tl.rOo em O O ,10 J.VO ·1.r;,,an�e1.ro. 
da-nos a andar com ,as :prÓpr:tp.s:'.pernas. t preciso planejar bem. 

Aju-

�" d" -
f . , ·d'd f' , f d 1'�a J..scussao oi uecir 1 · o um ..:..orro com .un os. Para is -

so teremos que preparar bem e com antecedência para não sair 
zo. Foi marcada. a data de C7 de an)·osto a partir das 20:00Hs. ., , , dral. Ficou-se de contactar um grupo de· forro e tambem ale·um 
tural para apresontaço,3s nos intervalos. 

Ma.n0aratiba: 

. ,no preJU.;!:. 
na Cate -

grupo cul 

li'oram confirmndos alr�1111G nomes: Carm:i.nhc., zé Mir:;uel, Sé.:i;:

· J?D;1}:� e )c.;:12.�:t: ... ,;1.D (J1.:ti\')C �1 C:()tLfiJ�t(l:J.�?: �l ... ·.1 :;clEt, 1?::c rt:i., ;:\J.1 -
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REUNIÃO DA COORDENAÇÃO NACIONAL 

R E L A T Ó R I O 

Estiveram reunidos nos dias 14 e 15 de outubro, na Casa 
da PO em Duque de Caxias-RJ, os membros da Coordenação N4cional de 
Pastoral Operária e o pessoal do Secretariado. 

Participaram desta reunião os companheiros(as) ARi, a
roldo, Isaías, Rosa (MG), Alex, Adilson, Dito, Onildo, Carlos, tel
ma, Pe.Inácio Neutzling, Pe.Agostinho Pretto e, os membros do Secr� 
tariado Nac. da PO, Rosa e Carlos; no segundo dia Enock e Jane. 

A reunião teve inicio às 08:00 do dia 14 de outubro/93. 

Abriu-se a reunião fazendo a apresentação e complenta -
-

çao da pauta que ficou composta dos seguintes pontos: 

1 - CAMINHADA DA PO NOS ESTADOS 
2 - RELATO DAS VISITAS: MA e PI - MT e MS; 
3 - ASSEMBLÉIA NACIONAL 
4 - PROPOSTA DO lº DE MAIO 
5 - DOSSIÊ/REVISTA 
6 - VÍDEO SOBRE A PO 
7 - NOVA COORDENAÇÃO NACIONAL 
8 - FINANÇAS 
9 - REGIMENTO INTERNO DA CASA DA PO 
10- FORMAÇÃO
11- CONAFO

1 - CAMINHADA DA PO NOS ESTADOS 

Com o objetivo de perceber e socializar como está a PO nos diver
sos estados; Quais as perspectivas que se apresentam e como está o 
processo das Assembléias estaduais, fez-se um breve relato. Cada me� 
bro da Coordenação fez o relato a partir da caminhada de seu estado. 
Tentamos pontualizar as principais atividades desenvolvidas e as que� 
tões abordadas, por estado. 

- ESPÍRITO SANTO

A PO está conseguindo cumprir as atividades planejadas; 
Conseguiu-se garantir a Construção da Semana Social em várias 
dades do estado; 

. Está sendo organizada a Assembléia Estadual, marcada para os 
27 e 28 de novembro. Para isso foi preparado um questionário 
pesquisa junto aos trabalhadores do bairro; 

. A PO está preparando um vídeo sobre mercado informal; 

. Há dificuldades de trabalhar com a hierarquia da Igreja; 

. Durante esse período não surgiram novos grupos de PO; 

ci-

dias 
de 

A PO estadual passa pelo processo de discussão da mudança do libe
rado, encontrando algumas dificuldades para renovação. 

- MINAS GERAIS

SEmana Social 

. A PO está participando das discussões da Semana Social, em con
junto com as Pastorais Sociais. Entretanto, a Igreja, através do 
Regional da CNBB retirou seu apoio, após já ter iniciado um tra 
lho de mobilização. 
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Movimento Popular 

A PO está participando ativamente nas discussões e preparação do 
Congresso de Fundação da Central de MOvimentos Populares, que acon 
tecerá em Belo Horizonte-MG. 

Assembléia Estadual 

Está em processo de preparação e neste sentido, a PO está desenvol 
vendo uma pesquisa sobre sua atuação: Como está organizada, onde 
está presente, quem participa, etc. 

A Assembléia estadual, marcada para os dias 20 e 21 de novembro, 
foi adiada para fevereiro/94. Nesta data, que estava prevista para 
a Assembléia Estadual haverá um Seminário de Formação. 

Romaria do Trabalhador 

PO participou com expressiva representação do estado na 6ª Romaria 
do Trabalhador, realizada em Aparecida-SP. 

- SÃO PAULO

No plano social, os professores do estado encontram-se em greve há 
vários meses, obtendo apoio dos pais e alunos, bem como de grande 
parte da população; 

Trabalho da PO - Houve reunião da Coordenação estadual, quando foi 
eleito o Cícero (Campinas) como novo liberado estadual. 

Romaria do Trabalhador - Foi boa a participação do estado na 6ª Ro 
ria do Trabalhador, embora tenha havido redução no número de partf 
cipantes, em relação ao ano passado. 

Semana Social - Foram realizados diversos Seminários, estaduais e 
diocesanos em preparação à Semana Social. 
Ainda não se conseguiu trazer o movimento sindical urbano para as 
discussões da Semana Social. 

A Semana Social está contribuindo para ampliar as discussões junto 
às entidades, organizações não governamentais, movimentos e pasto
rais com grandes perspectivas de apontar e criar lutas comuns. 

A sede da Secretaria da Semana Social, na CNBB regional, tornou-se 
referência junto às Pastorais Sociais e outros movimentos. 
A Semana Social Regional SUL I -SP está programada para os dias 16 
a 19 de novembro, com uma estimativa que haja entre 350 a 400 par
ticipantes. 

Ainda com relação à Semana Social há algumas dificuldades das Pas
torais Sociais na mobilização para as discussões dos fóruns de de
bates em preparação à Semana. 

- SANTA CATARINA

• • 

A PO está atuando intensamente no processo de preparação da Assem
bléia estádual, sendo organizada a partir das dioceses. A Assembléia
estadual está prevista para os dias 23 e 24 de outubro .

. Semana Social - Aconteceu nos dias 19 a 22 de agÔsto, precedida
�or Semanas Sociais realizada em 4 dioceses, como forma de prepa-

-

raçao. 
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Entr.e os participantes a maioria eram pessoas de Igreja. As organiza
ções dos trabalhadores não demonstraram interesse nas discussões da 
Semana Social e pouco participaram. 

Com relação ao conteúdo da Semana Social, o terna Desenvolvimento Eco
nômico foi o que mais despertou interesse dos participantes, sendo me 
lhor apresentado e desenvolvida as reflexões. 
Corno forma de continuidade da Semana Social está previsto um Seminário. 

Romaria da Terra - A PO participou da Romaria da Terra, realizada no 
dia 12 de setembro, em Florianópolis-Se. Considerou-se fraco o núme
ro de participantes . Um dos motivos da redução do número de partict 
pantes foi o pequeno empenho e interesse da Arquidiocese na divulga
ção e mobilização para a Romaria. 

No campo político e social, convive-se com o fortalecimento dos go
vernantes da direita, cada dia mais unidos e organizados. Por outro 
lado, estão acontecendo diversas greves nos setores públicos corno: 

Greve dos professores, Saúde, Adminstrações públicas, etc. 

Formação na PO - A PO está organizando o Curso de Formação Regional 
SUL, para janeiro/94. 
Diversos encontros de formação estão sendo realizados nas comunida
des para animadores de grupos de base; 

Urna boa notícia é a reintegração da PO de Lages à PO de Santa Cata
rina. 

- RIO GRANDE DO SUL

A PO estadual realizou sua Assembléia nos dias 09 e 10 de outubro,
tendo participado 74 pessoas.
Tirou-se corno prioridades reforçar o trabalho de formação e rearti
culação da PO, a partir das dioceses.
A Assembléia significou uma avaliação do trabalho e reafirmação da
caminhada.
Um aspecto negativo acontecido na assernbl�ia foi a configuração ela
ra de divergências políticas na maneira de pensar e organizar a PO,

Foi eleito Cirineu para liberado estadual em substituição ao Carlos,
que já cumpriu seu mandato. O Afonso vai continuar na liberação .

. Semana Social - Foi realizada em julho/93. Para dar continuidade
às discussões da Semana Social está sendo organizado um Seminário, 
prevendo um total de 90 participantes . 

. Romaria do Trabalhador - Já está sendo articulada a Romaria do Tra 
balhador para 1994, que será em Porto Alegre-RS. A Romaria aconte 
ce sempre no lº de maio . 

. Formação - Está sendo organizado um Curso de Formação Estadual pa
para janeiro/94. 
PO também participou de um encontro promovido pelo CERIS de apoio 
à pequenas atividades comunitárias; 

. Revisão Constitucional - A PO participa de um fórum estadual de en 
tidàdes, pastorais e movimentos que tem por objetivo se manter mo
bilizados e articulados no trabalho de acompanhamento à Revisão 
Constitucional. 



2 - RELATO SOBRE AS VISITAS 

Rela tório da Coordenação- 4•. ' 

Telma e Haroldo, membros da Coord.Nac., visitaram os estados do 
MA e PI, entre os dias 21 de agôsto a 03 de setembro. Passaram 
pelas cidades de Imperatriz, São Luís, e Bacabal no MA. No Pi -
auí visitaram as cidades de Teresina, Campo Maior e Piripiri. 

Isaías e Onildo, membros da Coord.Nac. visitaram os estados rle 
MT e MS, entre os dias 28 de agÔsto a 02 de setembro, tendo pa� 
sado por Campo Grande, Dourados, Cáceres e Cuiabá. 

Importante: O relato descritivo, os contatos feitos durante a visita, 
bem corno a avaliação política dessas visitas, constam no 
relatório de viagem elaborado pelos companheiros que visi 
taram estes estados. 

Análise/Avaliação Geral das visitas 

Nos estados do Nordeste visitados (MA e PI) percebeu-se urna fra
gilidade muito grande de trabalho; diversos conflitos individuais 
problemas de desemprego, dificuldade financeira, poucos quadros e li
deranças na PO. Estes problemas refletem fortemente na PO gerando de 
sarticulação e dispersão nas atividades e no trabalho. 

Existem poucos grupos de base, tendo como agravante a falta de 
entendimento do que seja a PO. Bacabal(MA) é a cidade onde existe ma
ior número de grupos de base, mas faltam lideranças. 

Um aspecto positivo foram os contatos mantidos com os agentes 
(padres, religiosos, bispos), proporcionando a organização de• um encon 
tro de agentes dos dois estados, programado para dezembro. 

Com relação aos estados do Norte (MT e MS) a impressão que ficou 
foi a de que há muitas pessoas interessadas em começar um trabalho de 
PO, mas com muitas dificuldades, poucas pessoas, realidade econômica 
muito difícil qüe não permite urna organização maior dos trabalhadores 
da região. 

Existe um trabalho mais articulado nas cidades de Dourados e cá
ceres, em conjunto com as Pastorais Sociais, mas não tem grupos de Ba 
se da PO. 

No campo econômico são desenvolvidas diversas experiências alter 
nativas de sobrevivência, as chamadas cooperativas de trabalho. É um 
trabalho organizado, bastante interessante e promissor, no qual diver 
sas pessoas que tentam organizar a PO estão envolvidas. 

SÍNTESE SOBRE A CAMINHADA NOS ESTADOS E AVALIAÇÃO DA VISITA 

Em quase todos os estados há mobilização e preparação em fun 
ção da Construção da Semana Social, sendo realizadas a partir das dio

ceses e a nível de estado. 

Muitas POs estaduais estão organizando suas Assembléias esta 
duais, mas pelo que se pode perceber, não há urna preocupação no senti
do de fazer destas Assembléias estaduais um momento forte de prepara -
ção para a Assembléia Nacional da PO. 
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Outra constatação que se fez é a maior integração e trabalho 
articulado entre as Pastorais Sociais, como resultado das Semanas So 
ciais que tem trabalho muito para este objetivo. 

Porém, por outro lado constatou-se que a PO tem estado pouco 
atuante, até quase indiferente à diversas questões políticas-sociais 
como campanha da cidadania, Revisão Constitucional, Congresso PrÓ-Ce� 
tral, entre outras·. Observou-se também que as questões e preocupações 
refletidas na Coordenação Nacional não correspondem às espectativas , 
anseios e interesses das POs nos estados, principalmente nos grupos 
de base. Há um des�ompasso entre as questões refletidas na Coordena -
ção e os problemas vivenciados e a atuação dos Grupos de Base. 

É preciso mudar nossa forma de trabalhar. Precisamos somar 
forças; conhecer melhor a rea�idade da PO nos estados e atuar a par
tir dessa realidade. O novo tem surgido nas discussões ae�envolvidas 
nas �emanas Sociais. i necessário apreenàer o que tem surgido de no
vo, rediscutir e redimensionar nosso trabalho e repensar a organiza
ção, bem como o material que produzimos e para quem estamos produzi� 
do. Enfim, falou-se da necessidade de rever nossas linhas de ação e 
reconstruir a PO. 

3 - EQUIPES DE TRABALHO 

a) GRUPOS DE BASE

Visitas - Além das visitas realizadas, conforme relato, ficou co
mo encaminhamento da reunião passada, conversar com algumas pessoas
sobre a possibilidade de visita ao estado de Rondônia.

Ari conversou com o Pe.Luis( Past.Social-CNBB) o qual informou que a
realidade de Ji- Paraná(RO) é complexa e dificulta muito a organização
da PO seja local, seja no estado de Rondônia. Devemos continuar man
tendo contato e enviando material, mas no momento, tàlvez não seja
oportuno fazer uma visita.
A visita deve ser bem preparada e organizada com mais tempo pelas pessoas da PO 
no estado. 
- Fazer contato com a Solange(CEPAMI), entidade esta que trabalha com migrantes. 
- Contactar o Leonardo, ex-membro do Cons. Nac. para saber os motivos de sua salda

do Conselho;
Manaus(AM) - Pe.Inácio esteveem Manaus por ocasião da Semana So
cial quando conversou com Ir.Guaracema (agente da PO). 
Poucas pessoas na PO, não há grupos de base e priorizam o traba 
lho de formação. 

Considerações sobre os Grupos de Base 

Vimos que em Cuiabá e Campo Grande têm quadros mas n�o há PO; enqu�nto que em Baca
bal, cáceres e Dourados não temos quadros mas ha PO. Por que? O que es-
tá acontecenào? Como estamos nos organizando? Será que não estamos 
racionalizando demais com priori1ades, linhas de ação, presos à estru 
tura, criando divisões internas? 

- Precisamos àesenvolver atividades conjuntas com as Pasto�ais Sociais
e a PO deixar de ser corporativista;

_ Investir nas visitas aos Grupos de Base, pois assim se descobre co

mo está a ?O e sentir O quanto estamos aistantes do cotidiano da rea

lidade dos grupos; 

a Po Se Organiza, desde se': prAp'."i� nnm�, 
- O jeito como 

-

"'ªº se adequa

à realidade, hoje. Temos que repensar e recons tr . ir a PO:
----------
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-

- t:03.so :nodelo de or2,aniz3,:;:::10 e o jeito de viver nao condiz com os de 
safios de noje; 
Ê importante buscar auxilio e assessoria de outras entidades que Pº! 
sam nos ajudar na discussão sobre a organização da PO; 

- Talvez a PO esteja perdendo a sua mística. 1emos uma PO dividida, ou
seja, aqueles que só rezam nas desligados da ação; e um outro grupo
que pansam e agem, mas não fazem ligação com o especlfico da PO.

Cartilhas/Subsídios 

EleiçÕes/94 - E�uipe prepaear uma proposta ce roteiro para elabora
ç�o de uma cartilha sobre as eleições em conjunto com as Pastorais 
Sociais; 

- razer levantamento nos estados dos subsídios disponíve±sj em quanti
dade para venda e divulgar este material no espaço ào Boletim Nacio
nal;

lº DE MAIO

Para marcar a Celebraç5o do 12 de Maio/94 esta sendo pensada uma 
p r o p o s ta d e n o :TI i :1 a d a II SE 1•; ;11 � A D O T R A B A LHA D O R 11 , d e 2 � à e a o r i 1 a l º ma i o . 

A idéia foi 3presentada pelo Haroldo, que esclareceu ser apenas 
uma sugestão despretenciosa objetivando motivar e despertar a criati
vidade das POs loc .. is. 

As Pastorais Sociais foram consultadas e concordaram em partici
par da organização do lº de maio. 

A Semana do Trabalhador seria um momento àe DEBATE, PROTESTO, 
ELABORAÇÃO E CELEBRAÇÃO, tendo o DESEMPREGO como tema central da

Semana do Trabalhador. 

A cooraenaçao aprovou a proposta e decidiu encaminhar o roteiro 
com o programa e cronograQa de preparaçao is Pastorais Sociais para 
apreciaçao e envio de sugestões. 

Cartaz do lº de maio 
Ari trouxe u�a primeira proposta de desenho (desennista de SP) que 

não foi aprovada pela cooràenação. 
Decidiu-se procurar outros desenhistas, ficando o Alex de conver

sar com o desenhista em Guarulnos e o Carlos no RS. 

O cartaz deve passar a idéia de resgate da importância do i2 de 
maio; a luta dos trbalnadores pela vida e a solidariedade entre os tra 
balhadores. 

Trazer a proposta de desenho para a proxima reuniao. 

VÍDE:O 

Carlos (RS) e Telma(CE) conversaram com algumas produtoras de Ví
deo, as quais disseram ser necessário ter um roteiro mínimo especifi
cando o conteúdo do vídeo, a público a quem se dirige, ... para que se 
ja possível razer uma avaliação aa viaoilidade de produção e o orçam;Q 
to financeiro. 

-

çao 
vel 

Diante_ 9estas �nformaçÕe§ a Coordenação decidiu suspender a p·rodudeste � 1 �eo, y 1 sto_9ue nao teremos folego, tempo, pessoal disponfe cond1 çoes f 1 nance1ras para garantir a produçao do Vídeo. 
-
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b) LINHAS DE AÇÃO

- DossiÂ/Fevista

Haroldo apresentou a proposta de roteiro �ara a Revista/Dossiê
da PO. A idéia é publicar um número Único sistematizando as dis
cussões que estão sendo feitas na PO.

A Cooràenação analisou a �roposta apresentada fazendo as 
seguintes observações: 

Em relação ao nome Revista/Dossiê - Equipe pensar o que seria me -
lnor. A denominação Revista dá um sentido de continuidade(periodi
ciàade) não sendo esta a intenção desta publicação, portanto não 
não se adequa à proposta. 

- Quanto ao conteúdo foram sugeridos:
Acrescentar experiências da Mulher trabalhadora 

. Experiências de prática Sindical 
Mistica e Espiritualidade_ 

- Assessorias, algumas sugestoes:

Comblin ou Benedet (Sociólogo) - Tema Pastoral Urbana
Tião (ABC); alguém ào Nordest" - Deno�m"n�o -o�rº Deus n� Vida do

Trabalnador
Frank, Dari lrein Vilson (Sind.Limeira) - Experiência Sindical

- Ilustrações - Que a Revista/Dossiê seja bastante ilustrada com
fotos, desenhos relacionados aos temas.

Decisão: Que a equipe acolha as sugestões e de encaminnamento. 

Quanto� questão financeira r'oi sugerido fazer um pequeno 
projeto e negociar com o CEº I�; levantar outras formas de viabiliz� 
ção financeira da Revista. 

Obs.: O 8onjunto da pr·oposta da Revist�, oojetivo3, conteúdo, asses 
ria encontram-se em texto anexo. 

c) FORMAÇÃO

Dito apresentou texto da Política de Formação para a PO Nacional.

Abriu-se para alcuns esclarecimentos e complementações, quando
!oram rcitas algumas sugestões:

Formação especializada - Incentivar experiencias ae convêniós e
Cursos de extens�o com Universidades nos estados 
Este nível da 1·orrnaçao deve se dá nos estados; 

Importante ter um mapeamento de assessorias especializadas; 

Têr um programa de formação da coordenação; 
Equipe apresentar texto elaoorado na próxima reuniao. 

4 - ASSEMBLÉIA NACIONAL 

A Equipe apresentou a seguinte proposta de pauta: 

DIA 09/12 - Quinta Feira (às lS:00 noras) 

ABERTURA - Acolhida 
- integraçao _
_ Apresentaçao Cultural ou Pãlestra sobre tema Central



. . 
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DIA 10/12 - SEXTA-FEIRA 

- ANALISAR A REALIDADE A ?AílTIR DOS SU8-T2�1AS E FAZER AVALIAÇÃO DA PO

08:00 - Oração inicial 
08:50 - Introdução ao trab3lho de zrupos por Subtem3s 

.Desemprego no Brasil 

.Luta pela Vida e Construção aa Cidadania 

. Desag.·eg3.,;ão Cultural cos Traoalhaaores 

.Deus na Vida do.-. T··a:_a�h·,d"rPS 

08:45 - Grupos-Subtemas 
20' - explanação assessor 
40' - sub-grupos com perguntas 
60' - Apresentação grupos - Plenária 

10:45 - Cafezinno 

11:15 - Grupos - Plenário-Síntese 
11:30 - Avaliação ?O - Como a PO esteve 

Últimos 2 anos? 

12:30 - Almoço 

presente nesse contexto nos 
(cocnicho) 

1 4 : 3 O - G r u p os .S u b -terna s - ? :-- e p a r a t' a p r e 3 e n ta ç ão no ? 1 e n á r i o 
(síntese + criativicade) 

15:30 - Plenária Geral (apresentação dos Grupos) 

16:30 - Cafezinho 
17:00 - Plenária - Debate 
18:30 - síntese do dia 
19:00 - Jantar 

DIA 11/12 - SÁBADO 

- DEFINIR PISTAS DE AÇÃO PARA OS PRÓXIMOS ANOS

08:00 - Oração 
08:30 - :ntroduçã do ty,ahaln"' (4 grupos por letras\ 
09:00 - Grupos 

10' - individual - Cual o principal desafio que está coloca 
do para a PO nos próximos anos? 

50' - Plenário - Definir um desafio 

10:00 - Cafezinho (nos grupos) 
10:15 - 10' - Individual - Qual a solução que voe� apresenta para es 

te desafio escolhido pelo grupo? 
50' - Definir no grupo 3 soluções 

11:15 - PLenário - Apresentação dos desafios e soluções encontradas 
por cada grupo 

12:30 - Almoço 
14:30 - Plenário - Política de Formação 

- Linhas de Ação
lº de maio, Video, Cartilha, Semana Social

(Explanação e debate) 
16:30 - Cafezinho 
17:00 - Discussão sobre estrutura 

- Escolha da Coordenação

18:30 - Jantar 
20:00 - Festa 
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DIA 12/12 - DOMINGO 

- ENCAMINHAMENTOS FINAIS, AVALIAÇÃO E CELEBR AÇÃO

08:00 - Informes 
Encaminhamentos finais 

Moções, 
Cartas, mensagens 
Assistente 

09:30 - Cafezinho 

10:00 - Avaliação 
11: 00· - Celebração 
12:30 - Almoço - Encerramento 

Sugestões à proposta de pauta e sobre a organização da Assembléia 

Passar para a manhã do 3º dia (dia 12/12), a exposição das ativi
dades decorrentes das atuais linhas de ação: 
- Santo Dias, iQ de maio, Eleições, Semana Social, ...

No inicio de cada dia fazer uma slntese, memória das discuss�es 
do dia anterior; 

Que a Assembléia seja um espaço de estudo e reflexões, com menos 
deliberações, ou seja uma Assembléia temática; 

Que não tire prioridades na Assembléia, mas que a proxima coorde 
nação planeje o trabalho a partir dos desafios apontados pela 
Assembléia; 

Que não haja ·discussão sobre estr.utura durante a Assembléia 
mas que sejam feitas mudanças de acordo com as exigências da pr� 
tica; 

Com relação à abertura ficou aprovado contactar o grupo de tea -
tro do oprimido (fórum). Que a apresentação teatral encene o que 
. 

e a PO hoje. 

A situação financeira deverá ser discutida apenas no Conselho. 
Não abrir espaço de discussão na Assembléia. 

Convites 

Foram convidados diversos Bispos, algumas Pastorais Sociais àa Li
nha ó-CNBB e alguns movimentos. 

Decidiu-se convidar também, como observadora a companheira Luiza de 
Cáceres (MT). Ela é uma importante liderança que está tentando ini
ciar um trabalho de PO na região. 

5 - AVALIAÇÃO PO-MISEREOR 

Com a presença da avaliadora da PO, Maria Aparecida, a Coordena:;ão 
teve uma breve conversa com o objetivo de manter um primeiro contato, 
saber o que estamos entendendo e querendo com esta avaliação, 
mesmo tempo intercambiar as idéias, espectativas e os Últimos 
lhes em relação a organização da visita à alguns estados. 

ao 
deta -

A idéia principal desta visita à fO nos estados é avaliar a pro
posta de trabalho da PO. Ter uma visao real de PO, conhecendo seus 
limites e possibilidades. Ou seja, escutar a fala da PO - O que ela 
tem a dizer sobre si mesma. 
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b - ESTRUTURA 

A Equipe Alex, Adilson e Ari estiveram reunidos e apresentaram 
à Coordenação, conforme decisão da reunião anterior, uma proposta de 
Nova Estrutura da PO Nacional. 

Decidiu-se que a Coordenação avalie a proposta apresentada, e 
quem tiver sugestões que as trag� por escrito, para ser discutida na 
proxima reuniao. 

7 - NOVA COORDENAÇÃO NACIONAL 

Primeiro foram consultados os atuais membros da Coordenação para 
levantar quais as perspectivas de possível continuidade, sendo o 
quadro seguinte: 

Sem possibilidades: Isaías, Onildo, Alex, Rosa ., Haroldo e Adilson 
Mantém o nome: Carlos e Dito 

Continuam: Ari, Telma e Pe.Inácio 

Nomes indicados pelo Conselho que deveriam ser consultados, candida
tos à nova Coordenação. Esses nomes deveriam ser discutidos na PO do 
estado, ou em sua instância própria de discussão. 
São Paulo - Marlene e Cícero - Ainda não foi discutido 
Minas Gerais - mantem o nome do Cláudio 
Nordeste - Pedrinho (RN), Jorge (PE) e Brito (CE) - Ainda não houve 

uma definição, as opiniões estão muito divididas. Caminha 
-se para uma possibilidade dos 3 nomes serem apresentados
em Assembléia.

Espírito Santo - Sabino . O estado não discutiu nomes, mas acha im -
portante ter alguém do estado na Coordenação; 

Tião - ABC - A coordenação achou importante ter uma nova conversa com 
o Tião, insistir e reforçar, colocando a necessidade po
lítica da PO.

Decidiu-se não retomar esta discussão na proxima reuniao de novembro. 

Voltar a discussão, já com as conversas e os contatos mais definidos, 
na reunião do Conselho Nacional, em dezembro. 

8 - CONAFO 

A Coordenação recebeu uma carta do Pe.Rogério apresentando algu
mas preocupações do Coletivo de Formação sobre a PO. 

Sobre as propostas colocadas na carta, decidiu-se: 

- Não ternos condições de manter produção de publicações, na forma co
como o coletivo propõe;

- Manter os integrantes da Coletivo de Formação informados sobre as
as discussões da Política de Formação da PO;

- Integrar o Coletivo na discussão sobre os Agentes.
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9 - FINANÇAS 

Apresentado o demonstrativo financeiro com as entradas e saídas 
referentes ao mes de setembro. 

Caixa-Comum -

Tomou-se a seguinte decisão em relação aos éáiculos para o caiia-co�mm 
da Assembléia Nacional: · 

- As despe3as dos �enbros dà Coordenação não entram nos cálculos do 
caixa-comum; seus gastos serão assumidos pela PO Nacional;

- As despesas com viagens dos membros do Conselho Nacional serão cal
culadas no valor do caixa-comum. O valor do caixa-comum de cada mem
bro do Conselho deverá ser assumido pela PO de seu estado.

Portanto, todos os delegados e membros do Conselho terão seus gastos
com passagens calculados no caixa-comum, o qual deverá ser assumido p� 
la PO do estado, exceto os membros da Coordenação Nacional. 

Proposta de alteração no estatuto 

12 - Coordenação Nacional - Que as despesas com viagem sejamassumidas 
pela PO Nacional; 

22 - Conselho Nacional - Que o valor do caixa-comum de todos os membros 
do Conselho seja assumido pelo estado. 

Fundo de Garantia dos Liberados 
-

Decidido pagar a diferença de FGTS, retroativo a 10 meses a partir 
do valor do salário não registrado em carteira, corrigidos pelo valor 
atual do dólar. 

10 - ASSEMBLeIAS ESTADUAIS 

Revisamos as indicações de representação da Coordenação nas Assem 
bléias estaduais, no sentido de viabilizar e diviQir com as POs esta -
duais os gastos financeiros. 

se - A PO estadual convidou o Alex para ajudar na assessoria, então 
ficou cancelada a indicação da Telma para a Assembléia Estadual; 

PR - Onildo - Conversará com a PO do Paraná, ou o próprio Onildo ass� 
mirá seus gastos, por se tratar de pequena distância. 

SP - Carlos - A principio a PO estadual 3ssurnirá metaae de suas desp� 
sas. . . 

MG - Adiada a Assembleia. A principio assume a metade dos gastos. 

RJ - Rosa - Conversar com o Gilberto para garantir 50% dos gastos com 
passagens. 

ES - Haroldo - PO estadual garante 50% das passagens. 

CE - Cancelado a ida do Ari para a Assembléia estadual. 

RS - Dito já participou da Assembléia. 

11 - INFORMES E COMUNICAÇÕES FINAIS 

- INSAD - Todos os membros da Coordenação devem assinar a Ata de pro
rrogação do mandato da atual diretoria, exigindo o quórum mí 
nimo de 17 pessoas. 
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- Congresso da Pró-Central

PO Nac. convidada para participar da abertura do Congresso Nacional
da Pró-Central a realizar-se de 28 a 31 de outubro, em Belo Horizon
te-MG.

Indicou-se a Rosa(MG) para representar a PO Nacional.

- Assembléia Nac. do Povo de Deus

Realizada nos dias 07 a 12 de outubro, em Itaici-SP.
Ari participou representando a PO Nacional

- Próxima reunião da Coordenação: Dias 10, 11 e 12 de novembro.

Dia 10/11 pela manhã, reunião das Equipes de Trabalho; à tarde dis
cussão sobre a Estrutura da PO e o Secretariado.

- Coordenação da próxima reunião: Alex, Telma, Ari e Haroldo

- Responsável pela Celebração: Carlos

Para finalizar fizemos a Avaliação da reuniao, encerrando
-se a mesma por volta das 17:00 horas. 

Duque de Caxias, novembro de 1993. 

Pastoral Operária Nacional. 



/ 

Nova Iguaçu, 28 de março de 2009. 

Reunião da Pastoral Operária Estadual 

Presentes: Lúcia, Severino, Fortunato, Afonso, ... ? (Capital), Dionézio e Luís Carlos 
(Duque de Caxias) e Flávio (Nova Iguaçu). Faltaram os/as representantes de Seropédica 
e Volta Redonda. 

A reunião iniciou-se por volta das .... (Severino, complemente esta parte, pois eu não 
estava presente). 

• 1 º de maio: Severino informa que o material já ficou pronto e deve estar
chegando no Rio de Janeiro no começo de abril. O Lema é: Nossa casa não é um
mercado! Disse que esta acontecendo um desvio na correspondência que vem de
São Paulo, já reclamaram no correio e, eles estão tentando concertar. Foi
sugerido que fizéssemos uma parceria com outras organizações para promover a
data. No entanto lembramos que agora esta muito em cima e, que precisamos
começar a preparar para o de 201 O, aproveitando a questão da crise financeira.
Foi encaminhado que cada Diocese tentará publicar uma carta sobre a data,
enfocando prfocipalmente a sua realidade. Neste momento da reunião tivemos a
presença de Dom Luciano. Ele comentou que a CNBB sempre lança uma carta
nacional, mas acha que cada diocese deve fazer a sua.

• Foi lida a carta de despedida da companheira Conceição da Coordenação
Nacional da PO. O novo liberado é o Eduardo de São Paulo, juntamente com a
Cristina do Maranhão.;

• Informes da Romaria: Severino é o representante do estado nas reuniões em São
Paulo. O lema é: A soberania dos pobres derrota as armas dos poderosos!Diz
que irão fazer uma campanha financeira para ajudar na construção da Romaria.
O estado do Rio tentará juntar o dinheiro das caravanas e entregá-lo no dia para
a Coordenação da Romaria. Pois, as camisas que vêm para o RJ, são distribuídas
pelas Dioceses (Capital, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Volta Redonda e
Seropédica), que tem acertado o valor cobrado. Em relação as camisas, agora
cada estado deverá pagar antecipadamente, pois esta acontecendo problemas de
sobra de camisas, não pagamento, etc. O Rio se quiser encomendar 100, deverá
levar R$ 1.000,00, na próxima reunião. Severino comentou que tem acontecido
um mal estar, pois, Milson de Volta Redonda têm pego camisa em nome do RJ e
não tem acertado o valor. ( confirmar isto com Severino). A PO Nacional está
querendo lançar em 2012 um DVD sobre os 25 anos de Romaria dos/as
Trabalhadores/as.Foi falado que o material da romaria precisa chegar com mais
antecedência nas bases. Foi lembrado do material de Documentário em DVD
sobre a Romaria. Severino falou que já existe e, é só solicitar. As tarefas para o
RJ: Coordenação da caminhada, precisamos montar uma equipe do chão;
Montar o Grito dos Desempregados, lembramos sobre as demissões na CSN e a
siderúrgica Companhia do Atlântico (Sepetiba); O bloco temático da Água,
lembramos da CPT (Pe. Geraldo Lima e a Pastora Nancy de Volta Redonda); os



outros estados ... (Severino complementa). Lembramos que devemos começar 
agora a trabalhar a preparação do Grito dos Excluídos com outras organizações 

sociais de nossos municípios. Se possível realizá-lo antes do dia 07. O lema do 
Grito é: Vida em primeiro lugar: a força da transformação esta na organização 
popular. 

• Severino informou e distribui a cartilha sobre a siderúrgica Atlântico, que vem

causando vários prejuízos sociais na baía de sepetiba, principalmente aos
trabalhadores e moradores da região. O endereço eletrônico para saber mais é:
www.portalguaratiba.com.br;

• A próxima reunião ficou marcada para o dia 02 de maio em Duque de Caxias;
• Flávio informou que falou pelo telefone com Geraldo Orozimo de Volta

Redonda, e o mesmo informou que a CSN esta despedindo muitos trabalhadores
devido a crise financeira. Por isto, criaram um Fórum Municipal contra o

Desemprego, juntamente com várias organizações sociais;
• Severino fala da proposta de trazer ao Rio de janeiro para realizar dois shows o

cantor Zé Vicente. A princípio a data será no mês de agosto, nos dias 07 na
capital e 09 em Duque de Caxias ou Nova Iguaçu. Os objetivos são: Motivar a
militância e arrecadar fundos financeiros. No entanto, antes de fecharmos um
contrato, devemos medir os custos com: cachê dos músicos, passagens aéreas, a
infra estrutura para o show (local, som, palco, aparelhagem de som, iluminação),
a venda de ingressos, a divulgação, patrocínio(s), etc. Existe possibilidade de em
Nova Iguaçu, Mesquita ou Belford Roxo, conseguirmos patrocínio, atrvés de

projetos;
• Avisos: ... (Severino complementar).
• Este é um relatório parcial e precisa passar por correções e complementações

necessárias.

Força na caminhada para todos/as. 

Flávio Antônio. 



Pauta 

Reunião da coordenação diocesana da Pastoral 
Operária - 05 /04 /93. 

�Plebiscito (Pa.ra.oa.mbi); 
.Reunião Ampliada; 
,Visitas aos 3rupos base; 
.Fundos (forró ou barraca?); 
• .tpresentação do projeto;
.12 de maio;

.semana Social •

• Plebiscito (Paracambi) 

Dia 17 de abril às 16:00 
Local: Igreja de s. Sebastião - Laje. 
Será,E:x:posição e Debate� A Pastoral Gperária está vendo esse even

to com eixo P.O./Paracambi, para depois estatalecer ali um trabalho de • 
base • •  essa debate contaremos com a colaboração da Ja..�ice. 

Colocou-se a proposta �e se utilizar uma cartil�a elaborada pelo' 
e;ru:po base de Moquetá e CSDt_C.Diante disso também colocou-se a desneces
sidade de adota-la pois a ôes�a nãe atendia e� li�guagem as bases. Tara -
bém foi levantada a preocupação de no noment parti�mos para debates e •
convr:!:rsa tendo em vista a proximidade do plebiscito • 

• Reunião A.�pliada - 25 / 04 / 9 

• Troca de experiê eia

. . .. . ... 
... 

Foi marcada u.�a reunião extra para se preparar a reunião Amplia� 
ada dia 14/0' às 19:30ils. na Catedral • 

• Visi�as aos grupos base 

O liberado{ zé higuel) informou gue pretende fazer visitas aos• 
grupos de base. objetivo será o de apoiar os grupos em dificuldades 
marcando ?resença nos Grupos experientes no sentido de ter uma idéia ge
ral do funcionamento t rn.cé:m trocando experiência.Para isso o liberado C.Q. 
locou o q.esejo da companhia de alguns componentes da coordenação nesse 
trabalho. Sendo assim a equipe fico1:1 composta da seguinte forma: Zé Hi -
guel, Carminha, Sérgio, Luis Carlos. 

Colocou-se tajbém a importâ�cia de participarmos do regional, Pã 
ra ajudar na articulação. 

Levantou-se a preoc�r,ação dessa equipe se sentar para uma pre 
_, ' , I _. paraçao a nivel de conteudo. Lao d.e levar coisas prontas, mas de se ter' 



� 'ct 
' , . d" -

d" - � , conveu o_pa:ra as possive::i.s :i.scussoes nos grupos t �1.scussoes a.e cara. 
ter real. 

Foi apresentado o projeto 
( " , �,1·. l -� . d ., L . """ 1 . .cse F;J.gue. , .1$..'11. :ç.-ea., . ·Ul.s uar os

e+abora.do por uma �quipe de 3 pessoas 
). �o projete será preçiso ser revis-

to alguns pontos. Pe •. Agostinho se prontificou a ajudar a. eqll4pe 
formulação do projeto. Ficaram então de se reunirem para isso •

na r,2 

• Fµzj.do§ ( Forró ou barracas?)

Levai.�tou-se alguns questionamentos sobre esse ponto. l�ca..�do de 
, . . se aprofundar em.uma proxima reu..�iao: 

& Em que apostamos para a�gariar fundos1 forró tendo • 
em vista os prejuízos que tivemos até agora ou bar 
racas talvez obtenha maiores resultados? 

• Jiarracas teremos apoio da Diocese?
• fie todos assumem a'coisa pode dar certo.
• .E'orró permanece com.o lazer?

12 de mgio 

• Ato celebrativo regional com a participação da Pastoral Operí
ria •

• Semana 40 trabalhador:
, lias comunidades; 
• lia diocese puxada pela Pastoral Operária pelo menos• ;

dois dias dfl.� semana seguinte ao lQ de maio-Formaçã9:
Vídeo, etc.

Semana Soçial 

, Reunião em C�,cias de articulação dia 17 d� abril às 9:00ils, 
• em H. Iguaçu - CEPAL - as 15:0CHs .. dia 23 de abril .,

tt 

' 

' 

' 

•
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9 de novembro 
...U-JLJ--n 

A história na nião. 
Vivendo a esperança. Construindo a vida! 

COMPANHEIROS, 
A LUTA CONTINUA ... 

MESMO DESEMPREGADOS! 

O desemprego continua a ser um dos 
maiores problemas de nosso país. Em Volta 
Redonda, a situação se agravou com a 
privatização da CSN e ainda mais com a re
cente fusão (ou venda) da empresa com a 
Corus, provocando mais demissões. 

Diante de tudo isso, nós sabemos o quan
to são danosos os efeitos do desemprego 
sobre os trabalhadores, comprometendo em 
cheio a sua auto-estima. Quem não tem um 
parente ou amigo desempregado? Quem não 
esteve por um período nestas condições? Por 
isso, nesta mensagem queremos chamar 
toda a sociedade civil para que se forme uma 
corrente de solidariedade aos desemprega
dos, ora excluídos e desmotivados. 

Resistir sempre e não desanimar. Ao in
vés de se entregar à revolta, nosso compa
nheiro ou companheira, desempregado ou 
desempregada, devem buscar participar e 
não se isolar. Transformar-se num árduo lu
tador pela defesa de um sistema econômico 
capaz de promover ocupação produtiva e 

para que possa superar esse momento 
difícil com dignidade e cidadania, além de 
promover e investir em (re)qualificação 
profissional. 

Não podemos esquecer jamais: a espe
rança deve continuar derrotando o medo 
sempre, seja em qualquer situação. Temos 
força suficiente para isso. O povo demons
trou isso nas ruas e nas umas, ao eleger um 
trabalhador para a Presidência da República. 

O sentimento que envolveu milhares de 
companheiros no confronto, no dia 9 de No
vembro de 1988, contra as baionetas e em 
defesa dos direitos dos trabalhadores, como o 
turno de 6 horas e o fortalecimento da organi
zação da classe trabalhadora, deve continuar 
pulsando forte no coração de cada um de nós. 

Trabalhador, mesmo desempregado, per
maneça firme no seu propósito de luta. So
mente a união será capaz de garantir vitóri
as; os empregos que o Brasil precisa e, so
bretudo, uma melhor distribuição de renda. 
Não desista da vida, estamos vivendo mo
mentos de mudanças e de construção de um 
novo Brasil. _,, ... -,.-,-�,..--.fü' ._

igualdade social para todos. Para isso, orga- ...-- , 
· · · b · · t 1 

' _.--,, Estou apenas colocando nize-se em seu propno a1rro, JUn amenle com 1i: ;,· 0 trabalhador a disposição 
outros companheiros que estão sem traba-: 0 

• 

lho. Com força e coragem, entre em contato:·� :· /_-=--__,_ 
com as entidades de classe e apresente su- 0 º 
gestões (por que não?) de como esta situa-- ,,.;,;;>-.-::--,._:
ção pode ser mudada. Cobre das autorida- � A,0•• �-- t
des locais as soluções e os atendimentos . � .::. :-: : _. · : 
sociais necessários na cada trabalhador, ·· · .-.. ·
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Rio de Janeiro,02 de fevereiro,1994 . 

Amigos e amigas 
-

dri Coord nAçno Estadunl 

Passado o carnaval,a Pastoral Operária vai botar o bloco na rua. 

No próximo dia 27 (fevereiro),teremos a primeira rcuniao da Coordena-/ 

ção Estadual,que será reaJizada nn CRtedral dP. Novn Tr,uaçu (S0cr0taria 

do da Pastoral Operária do Rio de janeiro),apartir das 9:00 hs e com 

t.t'1 r111l110 r,�1 l(i:00 ll:1.

Conforme definido em Assembléia,o objetivo principal e organizarmos o 

PLANEJ.AflENTO 94/95 , tomando como referência os desafios e as linhas 

de ação .. 

É importante que todos levem,o relatório da Assembléia(em anexo) e o 

planejamento de sua diocese.,. 

Pedimos tnmb6m,que formulem propostas,no senti o de con ribuir com ·o/ 

trabalho de planejamento. 

Os membrosda executiva,devem levar o plenejamento (proposta) de sua e

quipe,pronto para ser discutida. 

As reuniões da Coordenação Estadual,serãosempre realizadas,no 42 domin 

eu, rnese p t't!S. Vuju ª' duLus:

Fevereiro - Dia 27
Al.H1 ll - lJlH ' /\

Junho - Dia 6

Agosto - Dia 28

Outubro - Dia 30 ( 5 Q domingo)
Dezembro - Dia 04 (ampliada )

Aguadamos todos,com muita expectativa e alegria. 

Um fo te 

GILBERTO DI 
da PO. 

,, 
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PLANEJAMENTO PO. ESTADUAL DE RJ. (1994-1995). 
(RESULUÇÃO DA 10ª ASSEMBLEIA ESTADUAL 1994) 

l 

1-PRIORIDADES.

1-FORMAÇAO.
2-COM A REFLEXAO FÉ r POLlTICA COLABORAR PARA SUPERAR OS DESAFIOS DAS

ELEIÇÕcS PO�fJICAS DE 1994.
3-GRUPO DE BASE DA PO. (trabalho de base).

Outros destaques: 
- Avaliação dos objetivos da PO.
- Trabalho com mulheres (trabalhadoras).
- Autosu'3 t.en Laç o econ m 1ca ( t j 11"\nç,,·3 l.
- Sem.:1,,a soei l.

TI-LINHAS DE AÇ�O. 

A-CAMPO INTERNO DA PO.

L-Aprofundar os objetivos da PO a partir da prática dos
trabalhadores e t1·abalhadoras de hoje e do projeto de Deus e dos
documentos da Igreja.

2-Valorizar os elementos da espiritualidade aprofundando o projeto
de Deus na história.

3-Curso de formação de janeiro: Trabalh) e Bíblia Mulher e Bíblia
4-Promover a autosustentação n s GB. e dioce es e promover uma

equipe de finanças estadual.
5-As dioceses indicarem o liber do estadual e a coordenação

estadual estudar os critérios para a coordenação ampliada
decidir.

6-Curso por corre5pond@ncia.

A-CAMPO ECLESIAL.

1- Fo rmaçl\o
incentivo

ult.ur.J. 

voltada p ra o d �envolvimento da espirituálidade e 
a inserção junto aos trabalhadores valorizando sua 

a- Que parta dd� necessidades das pessoas dos GB.
b- Organização de uma equipe para aprofundar e acompanhar a

fotmaçao os GB.
e-Intensificar visistas às dioceses para rearticular a PO em

Valença, Duque de Caxias e Itaguai.
2-Romaria: aprofundar a discussão nas dioceses.

a- Organizar equipe para preparar a Romaria e subsidiar as
dioceses nesta discussão.

4 O r • n 1 l r no rof , d11 m,d 
de hoje. 

5-Dar continuidade à semana 
atividades. 

f· l xão sobr Nos�. 

social atraves 

,.Jenhor e a mulh r 

das discussões e



B-CAMPO SINDICAL.

1- Investir no trabalho junto aos trabalhadores do mercado informal.
2- Incentivar a sindicalização e organização dos trabalhadores mais

dAsarticulados (domé-5ticas, construção civil. mercado informal,
El C.).

3- Organizar o primeiro de maio nas paróquias, e se possível, celebrar
junto com os sindica tos op dia 1 de maio, resgatando a importância
desta data. 

,(.,. '.

C-CAMPO POPULAR.

1-Apr·of1mdar a discuss ·o sobr·e nossa pai Licifh:1ç.ão nos rnovirnentos
po p u 1 a r EJ'"" 

'.2-J111:rn1t.LVdl � cunt.1.11u1d.\du du t.r 1u,dl1u cu111 .�·. 111uJhHtu··· 11,1L>,dh,-,d(Jl,1',.

a-· O r q;:rn .i. z a r a t. i v i. d é\ d FJ s na d a ta e o rn rnn o r .c\t. i v :1 d n d j, 1 i n t. e r n � e i n n i':I 1
da mulher (8 de março).

b ()1·0�u1i,·c11 IHJ 111U'.;., dei 111.11ci ,l 11•1 l1·,,1r> ·,ubr1 1 tltJ·.· ,1 ',r 1 1l11ri1., u -�

mulher de l10Je. 
e- llaboração de subsidies.

D�CAMPO POLÍTICO. 

1.-Promover a particip;:.ção política centradci 11a b1blia. 
a- Organizar a equipe de fé e polítjca.

CALENDÁRIO 94. 

1-REUNIÕES COORDENAÇÕES DIOCESANAS.

1 

-lQ sábado 9-12 hs. DC.
-lQ sábado 15-18
-·lQ domi11_go NI. 
-lQ domingo meses ímpares (CEDAC). ITAGUAI.
-2Q sábado 9-12
-2Q sábado 15-18
-2Q domingo
-3Q sábado 9-12
··3Q r,áb�,do 1 :)- l 8 Volta Redonda. 
-3Q domingo
·-4Q sábado 9-12
-*U .,ábado lS-J íl i o de .Jnnci.ro (*Jltjmo 
-4Q domjngo NI co r "'mpli da. 

2-REUNIÕES COORDENAÇ�O ESTADUAL.

sábado) 

-*U.domingo,mese= pares. 9-16 hs. rodízio p/dioceses.(*�ltimo domingo) 

3-REUNIÕES EXECUTIVA ESTADUAL.

-toda primeira 3 feira 14-17 na casa da Rita"

4-ACOMPANHAMENTO DIOCESES.

- Gilbert
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DESAFIOS DA PO. DO ESTADO DE RJ. 

(lOD ASSEMBLfIA ESTADUAL -1994) 

1-SITUAÇ�O DOS TRABALLHADORES. 
1 

1 .l-SITUAÇÃO FCONôMlCA . 
.. � . ' 

-desemprego,·;
-·fome,
-novas tecnolugJas,
-inflação,
-dificuldade finanÇ;e:i.ra pata .(�'> r,a.·3saqens, 
·· conç.J 1·esso da CU l ,
-conhE.cimonto d;;\ rea1id.:\de <ê',oc:10-or:: pol cultural.
-luta pela sobt·eviv§ncia.
··rlomc 1'.5 r. i r:,1<:.,.

-lavadeiras.
-aposentados.
-fixcl uido";,
-· t r a ba 1 h o i n to t m ::\J ,

1.2-STTUAÇ�O POLtTTCA. 

-eleiçôes política$,
-o povo 1:is ta docepcionado e tem edc d ur11 salva.dor da pátria.
-divórcio cúpola e base,
-necessidade'do trabalho de base.
-cri"',8 g ral e perigo de dFJsAnimo E, m:1njpu aç,"\: 

'· 

1.3-SITUAÇÃO RELIGIOSA. 

-busca dA outras i grei a··;,
-busca nova espirjtualidade,
-C'F q4 e 'i5,

-semana do trabalhador em preparação �o IQ de maio.
-sem pastor: desconfia do part{do, sindicato, 1grejac, etc ..
-hu<s ,'\ e\ •,oh1 uvi vonr.-. \, 
-i nvas-,.:w dos c.1r i ::nat.icos.
·""romaria.

1 • ,.1-ST TUr�Çr.iO CUl TURAL. 

-analfabetismo,
·-1:>u•;;r.':I do s.1grado 1T1,"\q1 cn,
-falta sentido histórico,
--corno traba har o cultura 1 para que se torne revolucionário?
-copa do mundo de lg9�.

1 
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2-0BJETIVO ESPECÍFICO DA PO.

-objetivos da í-lo. 1
1 

-espiritualidade. 
-acompanhamento. 
·equipe de fo t rnaç,10 
-a executiva não consequiu discutir nada.
-corno iniciai ci PU'? 

-a metodologia nãu é entendida ate pela linguagem. 
-se discute�vida, a política e não a espiritualidade. 
-a vida deve s'Õr compa1 .:i.da com o p1 OJelo de Dous, a1 Lern sentido,
-muitas CEBs. não aGeitam a PO. porque a consideram PT e CUT. 

-o que é trabalho para nosso povo? 
-doacobrir teologia do trAbRlho. 
-1 ug, r da foi-m.1ção: 

-lugar pr1vilegiado da formaçáo e o G8.

··n.�·- diOCC""<D"-, 

-n,3 coo t dn n.nc;,?Ío d i oc .O"',. 1 n, 1. 

-na coordenação estadual.
···n,1 nxnrttl iV,L 

-formação de anim,�dc,res de l:iB. 
-subsidies para animadores. 
-qu, 1 dovo ser a flO :do fut.two': 
-como formar GB. a partir das necessidades da sobrevivencia?
-..:l.'3 pessoas n.:io s.1brnn ro1 que ost.ão na flD. 
-nio sabemos motivaf as ressoAs. 
-.iLivismo. 
-o que sornos'? pa I d onde vamos·:' qud l cct111111ho :' 

• 

2 

-nâo conseguimos seduzir as pessoas? Encontrar novo fogo, novo método,
·-em que categon.as e pt ior1 ta rio nus compram ter? 
-a coordenação estadual rromover a formaç�o de animadores. 
-como atingir'as pessoas que eram d ro? 
-devemos ter clareza do que a.gent. quor. 
-a PO. é vista como chata. 
-o que fazer concretamente com os desemp1eqados?

l1gdçao ttdbalho e tê (bíblia u rnc"IÇJÍ t .1 i ). 

-dioceses sem PO. 

-acompanhamento dos engaJados. 
-criaç§o de quadros. 
-Prepar·ar novo libe1·,"ldo: cnté1 io 
-superlotação de tarefas: priorjzar PO. 

dUtO ':,Ll"",tt-nt.1<,,"in f'(..(11l)fílH \ Tnrn.11 not;1 do t;n,l:1�-� n1y.�,;-1 r. rlo·�pO...,,ilS. 
-acompanhc�mentn dioceses. 
-motiv r p.1r,:\ .1 PU. 
·Sl.t.l.;:<� 1 d i o•; 
·-curso de ve 1'J q,l d.1 iio
-, ·:,ses�.,o t i 

··• p l ,:rnoj ,J.mH 11 to.
-GB. 
-di.ocese. 
--o�; tadua 1 
--d�· caria oqu i pe.

.. 
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2 - PARA OS OBJETIVOS DA PO 

- discutir o objcLivos d ! JU;qunl seu fuLuro?qucm somos?µara onde vamos? 
- valorizar a espiritualidade nos diversos aspectos.

rgnnl?.nr criui1wn <'fll1 e { rirn:1(formn�río,m11lhf'rr'Pi, finnnc,n::, ... )
- definir m0todologia com lLnp;uar,crn mnis clara.
- diferenciar PO, de CUT e PT(afasta as pessoas)

4 ' , , 

- conceituar o tiue e trabalho µu.r� nos.
- descobrir a teologia do trabalho.
- tornar o grupo de base,lugar privilegiado da formação
- fazer·.· formação nas diversas instâncias(GdeB,diocese,executiva e Est.)
- restruturar os grupos de bases,que fracassaram (RJ - VR)
- como formar grupos de base apnrtir das nec ssidndcs da sobrevivência?
- saber priorizar,para não cair no ativismo vazio.
- fazer revisão de vida nos GdeB.
- encontrar novo fogo,novo método,capaz de seduz as µessoas.
- definir quais são. as categorias,que nos comprometeremos prioritariament
- promov r formação para animadores de GdeB.
- desmistificar a imagem da PO, como pastoral de fora-l'bi·igona, chata".
- o que fazer concretamente com os desempregados?
- pr porcionar a lignçno ré o trnbnlho(biblin o magintério).
- como atingir as dioceses, que· não tem PO?
- dar acompanhamento aos militantes engajados no partido,sindicato ...
- investi r na format,;Õ.o de quadros ( llc.lerant,;a!.3).
- saber priorizar a PO - superlotação de tarefas.
- n0s tornar nut0-suficiênt0 economjcr1mente.
- dar acompanhamento as dioceses.
- elaborar subsídios específicos.
- fonnur (lumlro dt' ,1:.;sci_;sor('r;.
- promover formação para os agentes(padres e freiras).
- faz planejamento em todas as instâncias(GdeB,Dioceses e Estado).
- estudar sobre,as novas tecnologia e forma de organização do trabalho.
- discutir sobre,o que é ser PO?
- qual o papel do grupo de base na comunidade?
- Grupo de base:como criar? como acompanhar?

3 - PÂR� A ORGÂNLZAÇÃO ÓA PÓ.

- ôrganizar o secretariado estadual.
- promover foFmação;sindi�al,biblica,politica,animadores,agentes ...
- preparar curso de verão 9S/96.
- encontro de mulheres
- comemorar o dia 1ª de maio,com os sindicatos e as comunidades.

definir critérios,para escolha do próximo liberado.
- organizar as equipes especÍficas,bÍblia ,mulheres,GdeB,polÍtica 1 finan-/

<,,.0.::1, formação ront,H'i.ci. 
- distribuir t refas,entre os membros da Coordenação.

\ . ,1 

4 - DE'AFIO EXTEHNO CAMPO ECLE 1AL 

- pastoral social.
- Pastoral de conjunto.
- aprofundar estudos,sobre a pastoral urbana.
- avançar na discussão,sobre o trabalho e a bÍblia.
- organizar com os demais setores,a Romaria do Trabalhador.
- va.lortznçã.o da. cspiri.tunJidndc.
- estudo sàbre o trabalho no magistério da Igreja.
- valorizar o aspecto celebrativo.
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- estudar:qual o projeto de Deus?
- estudar: qual a metodologia de Jesus?
- envolver mais agentes (padres , freia e bispos).

5 - DESAFIOS EXTERNO - CAMPO POPULAR 

- buscar novas formas de participação popular.
- participar da!i Se,stas popu1 ar.
- participar da luta das associações de moradores,resgatando seus objeti-/

vos e seu caráter.
- discutir : quoJ o papcd da PO no rnov 1m n lo µopular? sua. l111po.r Lância p/ PO?
- trab lhar a reliGiosidade popular.
- estudar a história da mulher na sociedade.

6 - DESAFIOS EXTERNO - CAMPO SINDICAL 

- preparar comemoração do 1ª de maio,com subsidio e atividades,em conjunto
com,sindicatos e comunidades.

- discutir:qual o papel da PO no movimento sindical?
- definir quais as categorias em que devemos investir.
- buscar maior entrosamento com os sindjcatos.
- organizar a Hommria em conjunto com os sindicatos.

7 - DJ.'.,SJ\FIOS EXTEHNO - '/\Mt>O POLÍ'l'lCü

- superar o desgate da luta politica.
- gRrnn ti r a Ln )!Ú'i d[ld dos Grupoc; de bn:..;c, naG clcico-c i�o os deixando se'j ' 

desestruturar.
- preparar quadros para atuar na politica.

d J : ; l; u t l 1' q w t l > Jl: qw 1 d :t P U 11 a JJ o l � L 1 e : l • 

- como a PO d�ve se portar nas eleições?
- participnr do movimento peJ �tjcA nn polftirA.
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(ANEXO) 
PESQUISA DADOS IGREJA LESTE 1. 

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

Ver·bete. BRASIL. U<J. GRJ. RJ. 
--------------------------------------------

01 População. 
02-NQ cidades.
03-NQ bispos.
04-NQ dioceses.
OS-Províncias ecl��

82 
19 
10 

7 

DC. VR. Nl. I r. VA. 
------------------------------

1 1 1 1 1 

Rio ri J,111ni I o: s. I< s. f{om11r. (')vi id, 
Nova Iguaçu: Adt iano. 

Vtll, M,11b,d, citunnL _,, lroviean. 

Volta Redonda: Waldyr. 
n li llfl dn (':\X 1 r '> : Mn I nl I i . 
I taguai: Vi te-d. 
Valença: Elias. 
Abadf:l: Pnlnwi ro. 

Niterói: Navarro, (Gonçalves). 
Nova Friburgo: ........ (Isnard). 
Petrópolis: Veloso, (Cintra). 
Campos: Corso. 

PESQUISA DADOS PO RJ 1993. 

Verbete. BRASIL. ERJ. RJ. DC. Vk. NI. IT. VA. 
-------------------------------------------------- -

01-NQ GB PO
o:•-NQ p · - O..:, , •
03-NQ coord.dioc.
04-NQ coord.est.
O -NQ liber.diac.
06-fem planej*mento?
07-NQ padres particip.
on-N froir, s p�r tic.
OQ-Liberado est.Gilberto.

l O PA 1 .1 5 1· f l j f fl o' .• AS : H i t .. '\ •
11-Assessori�: Luciano.

46 12(22)1 
4 

12 2 1 
2 o 

+-

1 

l 

10(25)12 2 1 

6 

3 3 1 2 
l 1 o o 
+ + 

l l 1 

l 

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

COORDENAÇAO DA PO ESTADUAL. 

RJ: Fortunato, Cláudio, ....
Nl: ida, l,osangela, zé Miguel. VR: Geraldo Zequinha, Valqu1r1a.
Dr: Zé Paulo, .. . 
11: uinzinho, .. . 
VA: Márcio, Gilberto. 
Liberado es.adual: Gilberto. 

Rita. 

Luciano: assessoria.
------ - - ---

EXECUTIVA DA PO ESTADUAL. 

RJ: . f.o.r.tµ71i9-_t.o ............... . 
N I : . .:J .é. .M.i.g.u.e.l. . . . . . . . . . . . . . . . 
VR: . .G.er.al..d.0. Dr.ozimb.D ......... .
DC: ......................... .
1 1 • Quinzlnho .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. " .. .. .. .. - .. .. " � .. . .. .. ..
VA: .. Q.:U.,.b.e.r.t.o_ .......... _ .. _ •.

.
.... _____________ -----·------------
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A NOVIDADE DE JESUS 

Há muitos anos, pescadores e animadores de comunidades vêm demons

trando interesse em conhecer mais de perto a figura de Jesus. 

Tentando atender a essa necessidade dos pescadores e animadores de 
comunidades, de confrontar sua prática com a prática de Jesus, foram 

elaboradas estas oito unidades (temas) sobre "A novidade de Jesus". 

• Para que servem estes encontros?

a) Descobrir Jesus presente na história hoje.
b) Aprofundar a vivência: confrontando nossa prática com a de Jesus.
c) Capacitar os animadores para transmitirem melhor a mensagem de Jesus

Cristo.

• O que é necessário?

a) Para que estes encontros produzam frutos é necessário que os participan
tes já estejam engajados em trabalho comunitário.
b) Que os participantes já tenham algumas informações básicas sobre como
lidar com a Bíblia (Novo Testamento). Deverão saber encontrar os livros, os
capítulos e os versículos.
c) Que as pessoas se comprometam a participar dos sete passos que formam

cada unidade ( tema).

i:'emas 

1L1ovidade de Jesus" foi dividida em oi to temas, cada um deles correspondendo 
a um fascículo. Os temas são: 

1 º tema: Jesus e a preferência pelos pobres 
2º tema: Jesus missionário 
3º tema: Jesus forma os missionários 
4º tema: Jesus luta contra os falsos pastores 
5º tema: Jesus e a lei 
62 tema: Jesus e a sabedoria da cruz 
72 tema: Jesus e a ressurreição 
8º tema: Jesus: o mensageiro do Pai 

O preço de cada um destes oito fascículos -
válido entre os dias 12 de maio e 15 de junho 
de 1993 - é Cr$ 22.000 (para pedidos feitos 
no cupom desta revista) 

Para adquirir qualquer um desses fascículos basta preencher o 
cartão da sobrecapa desta revista (a outra face desta folha amarela). 
Também podem ser encontrados nas Livrarias Edições Paulinas de 
todo o Brasil. 
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Aos nossos leitores 

Uma das grandes realiza- . . visão do pastor, D. Angélico S. 
çcSes da Igreja na América Latina Bernardino, que participou da 
nos últimos vinte e cinco anos fo- ConferênciadeSantoDomingo;eo 
ram os grandes encontros promo- segundo traz a visão do teólogo 
vidospelosepiscopadoslocais.Essa Alberto Antnniazzi, sondando o 
carrrinhada inicia-se em Medellfu conteúdo e as principais novidades 
(1968), passa em Puebla (1979) e do documento final de Santo Do-
chega a Santo Domingo (1992). mingo. 

Pelos reflexos teológico- Seguem três artigos especí-
pastorais que a N Conferência Ge- ficos: o primeiro tratada promoção 
ral do Episcopado l.atino-Ameri- humana e foi preparado por Vrtor 
cano(SantoDomingo)vemtrazerà G. Feller, professor e diretor do
Igreja também aqui no Brasil, Instituto Teológico de Santa Cata
estamosdedicandoestenúmerode rina (ITESC); em seguida vem a 
Vida Pastoral Buscamos, com isso, proposta da teólogaefilósofalvone 
colher aspectos que nos ajudam a Gehara, sondando em profundi
compreendermelhoracanrinhada dade a visão da mulher emergente 
preparatória e o que aconteceu em no documento de Santo Domingo; 
Santo Domingo entre 12 e 28 de e, a seguir, o teólogo e historiador 
outubro de 1992. Especial atenção JoséOscar Beozzonostraza visão 
será dada ao texto conclusivo. ecumênica desta N Conferência. 

Há uma çonvocação resul- Parafinalizar,JoséMarins, 
tante desta Conferência: o empe- Teolides M. Trevisan e Carolee 
nho pela cultura da vida em oposi- Chanona-especialistasem CEBs 
çãoàculturadamorte, tãopresente -retomamaabrangênciadosdois
em nosso dia-a-dia. É preciso con- artigos iniciais, abrindo perspecti
trapor a cultura da morte com a vas para a atuação da Igreja na 
cultura da vida que emerge do América Latina e no Caribe nos 

evangelho.Nãoobstanteaslacunas próximos anos. 
que o texto conclusivo daN Confe- o biblista José Bortolini 
rênciaapresenta,háneleclaroapelo segue oferecendo-nos os sempre 
para somar forças em favor da vida aguardados Roteiros Homiléticos. 
��s�uco valorizada em nossos Que O Espúi.to aqueça os 

coraçcSes dos que anunciam a Boa
É esse o intuito que nos le- Nova e testemunham que vale a

vouarecuperaraspectosimportan- pena insistir nas propostas do 
tes dessa N Conferência evangelho! 

Iniciamos com dois artigos 
abrangentes. O primeiro enfoca a Pe. Darci Luiz Marin 

VIDA PASTORAL- MAIO-JUNHO DE 1993 - 1 



SANTO DOMINGO: 

Um pouco de história e coração na caminhada 

D. Angélico Sândalo Bernardino

1. Passos marcantes na jornada

A IV Conferência Geral do Episcopado Lati
no-Americano e do Caribe foi convocada pelo papa 
João Paulo II para animar a Igreja toda no vibrante, 
novo, testemunho de Jesus Cristo ontem, hoje e sem
pre! 

Já no dia 12 de dezembro de 1990, o Santo 
Padre determinava o tema definitivo da IV Conferên
cia: "Nova Evangelização, promoção humana, cultura 
cristã"; com o tema evangelizador: "Jesus Cristo on
tem, hoje e sempre" (Hb 13,8). 

"Esta Conferência Geral, disse o papa em seu 
discurso inaugural, reúne-se para preparar as linhas 
mestras de uma ação evangelizadora que ponha Cristo 
no coração e nos lábios de todos os latino-americanos. 
Esta é a nossa tarefa: fazer com que a verdade sobre 
Cristo e a verdade fundamental sobre o homem pene
trem ainda mais profundamente em todos os segmen
tos da sociedade e a transformem". 

Realizada em Santo Domingo, de 12 a 28 de 
outubro de 1992, no vigor do Espírito Santo e materna 
pr�sença da Senhora de Guadalupe, a IV Conferência 
nos apresenta numerosos passos em sua preparação. 
Assim, a partir de 1983, na 19'! Assembléia do CELAM, 
efetuada no Haiti, surgiu a necessidade da IV Confe
rência com "o fim de avaliar os 10 primeiros anos de 
Puebla e os 20 primeiros anos de Medellín, com os 
olhos voltados aos desafios novos que a realidade 
latino-americana estava colocando à evangelização". 
Em maio de 1987, o presidente do CELAM consultou 
verbalmente o papa sobre a idéia da realização da IV 
Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e 
Caribe, tendo recebido do Santo Padre a aprovação e 
suas primeiras sugestões. Iniciam-se, então, as etapas 
de preparação. Essas etapas que contaram com todo o 
esforço do CELAM, por fatores os mais diversos e 
adversos, sofreram forte descontinuidade. Cada docu
mento, fruto de consultas, elaborações, praticamente 
desconhecia ou anulava o anterior. A história dos 
textos preparatórios à IV Conferência é longa, poden
do desta forma ser resumida: Em 1988 aparece a 
publicação Instrumento de compilação e contribui
ções; em 1989, A primeira aproximação à realidade 
do continente latino-americano. Esses dois trabalhos 
não foram colocados à disposição do grande público. 

Em 1990, o CELAM publicou o texto Ele
mentos para uma reflexão pastoral em preparação à
N Conferência Geral do Episcopado Latino-America
no, com o tema: "Uma nova evangelização em uma 
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nova cultura". Este trabalho sofreu severas críticas da 
parte de episcopados, teólogos e pastoralistas. Em 
1991, o CELAM fez nova publicação, adaptando con
teúdos anteriores ao tema definido pelo papa em de
zembro de 1990. Trata-se do Documento de consulta, 
com o título Nova evangelização, promoção humana, 
cultura cristã e que foi entregue às Conferências Epis
copais, em Buenos Aires, em abril de 1991, durante a 
XXIII Assembléia Ordinária do CELAM. Este docu
mento sofreu também muitas e severas críticas. Fato 
importante, naquele momento (abril de 91), foi a elei
çãodanova presidência do CELAM, com D. Raimundo 
Damasceno Assis, como secretário geral. Este, notan
do que as colaborações vindas de bispos, conferências 
episcopais e teólogos não estavam sendo devidamente 
acolhidas, reuniu equipe de teólogos que elaborou dois 
importantes textos: Prima e Secunda Relatio, enviados 
apenas aos secretários gerais das conferências episco
pais. Da Secunda Relatio (recolhia o que as conferên
cias episcopais tinham proposto, revelando excelente 
grau de reflexão e de engajamento das diferentes 
Igrejas particulares) foi elaborado o "Documento de 
trabalho" que, aprovado por Roma, se tornou o texto 
oficial de preparação para a IV Conferência. Infe
lizmente, este "Documento de trabalho": Nova 
evangelização, promoção humana e cultura cristã, 
demorou muito para chegar aos bispos que iriam par
ticipar de Santo Domingo. Em alguns países, somente 
chegou poucos dias antes de 12 de outubro. Ainda 
assim, foi logo abandonado porque a coordenação dos 
trabalhos da IV Conferência colocou aos participantes 
dos trinta grupos temáticos que· se formaram, quatro 
"ponências" (palestras) como ponto de referência a 
suas atividades. 

A CNBB se deteve, de maneira particular, na 
preparação de Santo Domingo na 30ª Assembléia 
Geral em 1992. O conselho permanente reuniu-se em 
agosto de 92, em Brasília. com os bispos delegados e 
demais participantes de Santo Domingo para 
aprofundamento das contribuições à IV Conferência. 
A posição dos bispos do Brasil está publicada no nº 48 
da série azul da CNBB, sob o título: Das diretrizes a 
Santo Domingo. 

Deixando de lado o "Documento de trabalho", 
os bispos receberam a bênção do discurso inaugural do 
papa, as quatro "ponências" e se distribuíram em trinta 
grupos, segundo os diversos temas. Atiraram-se, nos 
17 dias da Conferência, à elaboração do texto que -
sobretudo pelo fator tempo e dinâmicas adotadas -, 
possui certas laç;unas. Marcante é, por exemplo, a falta 



da elaboração histórica dos pontos positivos e negati
vos dos 500 anos de evangelização. O texto apresen
tado não recebeu a necessária aprovação do plenário, 
tendo ficado a parte histórica unicamente com cinco 
números no texto oficial final: "Nos 500 anos da 
primeira evangelização" (SD 16 a 21). 

Evidentemente, a IV Conferência não pode 
ser avaliada somente pelo texto oficial Santo Domingo

- Conclusões. Ela é MUITO MAIS do que isso!
Com o passar do tempo, o texto fica; mas é 

fundamental consignar que toda a preparação e realiza
ção da IV Conferência envolveram inúmeras pessoas e 
atividades que o texto não abarca. Antes de me referir 
a certos aspectos do texto oficial de Santo Domingo, 
quero destacar pontos que me parecem importantes: 

- Envolvimento de inúmeros leigos(as) de
Santo Domingo em vários serviços (acolhimento, 
transporte, limpeza, informações ... ), realizados em 
clima de muita disponibilidade e alegria 

- O encontro de bispos dos países da Amé
rica Latina e Caribe para troca de experiências, reuni
ões informais, estudos e oração em comum. 

-A necessidade de aprimoramento na organi
zação de futuras e semelhantes assembléias, quanto ao 
local, entrosamento do CELAM, CAL; elaboração do 
regulamento, regimento interno da Conferência, envol-
vendo fundamentalmente as conferências episcopais ... 

-O texto de Santo Domingo nos apresenta a
reafirmação das opções fundamentais de Medellín e 
Puebla, com ênfase especial aos pobres, jovens, à vida 
e à família 

Os bispos acolheram também novos problemas 
teológicos e pastorais de candente atualidade, sobretudo 
no capítulo 2º que trata da promoção humana 

2. Três elementos

João Paulo II afirmou em seu discurso inau
gural: "Nas suas deliberaç�s e conclusões, esta Con
ferência deverá saber congregar os três elementos 
doutrinais e pastorais, que constituem como as três 
coordenadas da nova evangelização: Cristologia, 
Eclesiologia e Antropologia" (nº 5). É a trilogia já 
trabalhada em Puebla: verdade sobre Jesus Cristo, a 
Igreja e o Homem. Santo Domingo coloca, sem ter 
feito aprofundamentos maiores, Jesus Cristo, o Evan
gelho do Pai, como "evangelizador vivo em sua Igreja" 
e como "vida e esperança da América Latina e Caribe". 

3. No centro, Jesus!

A Conferência de Santo' Domingo possui 
centro inequívoco: coloca-nos diante de eixo claro e de 
opção fundamental: Jesus Cristo! Jesus Cristo, o 
Evangelho do Pai, é o farol sob o qual as conclusões da 
Conferência foram tiradas. Essa convicção vem ex
pressa, entre tantos outros lugares, na "Oração" que 
finaliza o Documento: "Senhor Jesus Cristo, Filho de 
Deus vivo, bom Pastor e irmão nosso, nossa única 
opção é por ti" (SD 303). 

PUER 

AETERNUS 

M. L. von Franz

novidades 
edições paulinas 

PUER AETERNUS 
A luto do adulto 

contra o p<iroiso do infóncio 

EP 

Antecipando o interesse atual na
quela que é chamada popularmen
te de síndrome de "Peter Pan", 
Puer Aeternus ("menino eterno") é 
o clássico estudo de von Franz so
bre a juventude dentro de nós,
sempre resistindo ao trabalho e às
relações, e incapaz de abandonar
os sonhos e as fantasias da adoles
cência. Von Franz mostra-nos como
essa inocência infantil pode im
pedir nossa auto-realização e nos
condenar às decepções adolescen
tes e à vida provisória. - 320 pp.,
Cr$ 475.000.

JESUS 

EA 

SOCIEDADE 

DE SEU 

TEMPO 

J.Mateos

F. Camacho

,11,;.,.)UJ 

LI'\ 

\il V\lltUIIUt 

Ut 

�tu• r.:.1t1rv 
J. Mateos -F.Camacho

Livro que tem presente o fato das 
comunidades cristãs de hoje se 
acharem em contato com uma so
ciedade muito pluralista. Daí es
tar escrito em chave secular e em 
linguagem "desteologizada". Ex
põe as linhas mestras da mensa
gem de Jesus, inspirando-se para 
isso sobretudo nos quatro evange
lhos. Sua intenção é a de abrir aos 
homens e mulheres de nosso tem
po o acesso a esta mensagem. -
176 pp., Cr$ 143.000. 
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As solenes celebrações litúrgicas vividas na
queles memoráveis dias indicam também a centralidade 
de Cristo. Afirma-se (2ª parte do Documento) ser 
"Jesus Cristo, evangelizadorvivo em sua Igreja", aquele 
que nos conduz à "nova evangelização", à "promoção 
humana" e à realização da "cultura cristã". Na 3ª parte, 
se proclama "Jesus Cristo, vida e esperança da Améri
ca Latina e do Caribe", ao serem indicadas as "linhas 
pastorais prioritárias". Aliás, tal centralidade em Cris
to foi claramente proclamada pelo papa em seu discur
so inaugural: "Esta Conferência reúne-se para celebrar 
Jesus Cristo, para dar graças a Deus por sua presença 
nestas terras americanas, de onde, faz 500 anos, come
çou a difundir-se a mensagem da Salvação ... " (n2 2). 
Logo a seguir, reitera o papa: "Esta Conferência reúne
se para preparar as linhas mestras de uma ação 
evangelizadora que ponha Cristo no coração e nos 
lábios de todos os latino-americanos". A centralidade 
de Cristo em nossa vida pessoal, em nossa pastoral, é 
a primeira preocupação, é a urgência mais fundamental 
de Santo Domingo. Sem Cristo no centro, sem a 
santidade a que "todos somos convocados" (SD 31-
53), não será possível a nova evangelização, promoção 
humana e inculturação do evangelho. Como os discí
pulos de Emaús, desconcertados e tristes, peregrina
mos pelas estradas da América Latina, tendo o Mestre 
a caminhar conosco. "Jesus procura as pessoas e cami
nha com elas, para assumir as alegrias e as esperanças, 
as dificuldades e as tristezas da vida". 

4. Nossa amada Igreja

A Conferência de Santo Domingo (preparação, 
durante e após a realização), constituiu-se em privilegi
ado momento eclesial. No meio de fraquezas, contradi
ções, alegrias, esperanças, estivemos reunidos, no vigor 
do Espírito. Lá se concentraram o papa, numerosos 
representantes da cúria romana, cardeais, bispos, 
presbíteros, religiosos(as), leigas(os). É claro que as 
representações, atribuições, poderiam ter sido diferen
tes. Sendo Conferência de bispos, ela contou também 
com a participação de inúmeras pessoas sem as quais 
Santo Domingo não seria realizável. Refiro-me, de modo 
particular, às pessoas que ficaram permanentemente em 
adoração eucarística ao lado do plenário; às voluntárias 
e voluntários leigos que prestaram os mais diversos 
serviços ... Essas pessoas também decidiram os destinos 
da Conferência de modo diverso, não menos importante, 
porém. No Documento, a comunhão e participação 
eclesiais são tidas como fundamentais. TODOS somos 
convocados à nova evangelização, promoção humana, à 
inculturação do evangelho. Jesus Cristo nos santifica e, 
na força do Espírito, nos faz Igreja fecunda em comuni
dades (atenção especial às CEBs) e movimentos; na 
diversidade de ministérios. Igreja de fato missionária, 
não reduzindo suas atividades a templos e sacristias; 
comunidades eclesiais comprometidas com a realidade 
sofrida do povo, voltadas à evangélica e renovada opção 
pelos pobres. 

COMPONENTES ELETRÔNICOS GARCIA 
especializada em sistema de som com precisão 

para igrejas e salões paroquiais 

AMPLIFICADORES 

GF 250 x especial 
Dotado de 6 entradas p/ microfones com intercomunicador 
entre Padre e Sacristia. Sistema de seletor p/ torres, rádios 
e igreja; podendo funcionar junto ou separadamente. Te
mos ainda GF 200 e 130 W, Módulos de potências 400 a 
1000 W, Pedestal, Cornetas etc. 

MICROFONES 

a) Sem-fio profissionais importados
b) Unidirecionais e duplos de lapela

Captam a voz até 50 cm, com 8 m de fio.
MEGAFONES: Alcance 1000 m.
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COLUNAS DE SOM 90 e 120 Wats 

Nossas colunas são 
fabricadas em fibra, 
com tela de alumí
nio, revestida com lã 
de vidro, alto-falan
tes com suspensão 
acústica e twiter 

FABRICAMOS, INSTALAMOS E COBRIMOS NOSSO 

SISTEMA COM DOIS ANOS E MEIO DE GARANTIA 

MATRIZ: Rua Francisco Alves, 16-99 e Rua 
Moysés L. Silva, 650 - 17060 BAURU SP 

Fones (0142) 22-6462 e Fax (0142) 22-7606 



5. Leigos na frente!

Na evangelização, Santo Domingo dá 

protagonismo aos leigos e, entre eles, aos jovens. A 

convocação dos leigos não é de hoje! Na prática não é 

devidamente levada a sério. Não possuímos -ao lado 

dos seminários -verdadeiras escolas de formação de 

leigos para sua atuação no coração do mundo, como 

militantes cristãos e, dentro da comunidade eclesial, 

como ministros(as), nos mais diversificados serviços. 

O monopólio dos ministros ordenados naquilo que não 
é de sua competência ou poderia estar nas mãos dos 

leigos, é realidade que somente com muita dificuldade 

está sendo vencido. 

6. Fogo novo!

A parte eclesiológica de Santo Domingo não 

nos apresenta grandes "novidades". Ela nos oferece 

urgência de mudança de espírito e métodos! Convoca

nos à SANTIDADE; a um espírito, realmente, novo. 

As sugestões concretas que emergem de cada tema 
tratado clamam por urgente concretização. São fogo 

novo querendo nos despertar do sono, torpor, desâni

mo, de uma pastoral muitas vezes fria, burocrática, 

mantenedora, em nada missionária. Sem que isso acon

teça, Santo Domingo será letra morta, em seu contexto 

final. 

7. Trata-se de convocação

Santo Domingo é convocação de todos à nova 
evangelização com novo ardor, novos métodos e ma
nifestações. É momento de verdadeiro mutirão 
evangelizador, em que devemos deixar de lado "pe
quenas e grandes diferenças", "brigas em família" 
(conservadores e progressistas; comunidades e movi
mentos) para nos atirarmos, com vigor, à missão 
evangelizadora: "João tomou a palavra e lhe disse: 
Mestre, vimos um homem que expulsava demônios em 
teu nome e nós lho proibimos, porque não é dos nossos. 
Mas Jesus lhe disse: não lho proibais; porque o que não 
é contra vós, é a vosso favor" (Lc 9,49-50). Nada 
conspira tanto contra o espírito de Santo Domingo, 
quanto o fechamento, isolamento, egoísmo. Santo 
Domingo deseja que dentro da Igreja e entre os povos 
da América Latina e Caribe, haja reconciliação, solida
riedade, integração e profunda comunhão. Sem isso, 
não acontecerá jamais a tão almejada libertação! 

8. Promoção humana

Destaque especial no capítulo 2º, que trata da 
"promoção humana", merecem os temas referentes aos 
"direitos humanos", "ecologia", "terra, dom de Deus", 
"trabalho", "migrações e turismo", "ordem democráti
ca", "nova ordem econômica", "integração latino
americana", "família e vida". Santo Domingo reafirma 
aqui "a renovada opção preferencial pelos pobres" e 

REIZÃO DAS INDÚSTRIAS 
PRODUTOS DE QUALIDADE COM BAIXO CUSTO 

COMPROVE LIGANDO-NOS AINDA HOJE! 

• Giratório 
\�parede 

• 24 polegadas • Potentes e silenciosos 

Todos os tifos de bancos p/ igrejas· 

Tel. (021) 701-4845 - 717-8886 

Fornecemos para todos os Estados do Brasil 

���-
J.Gcoluna 

Cadeiras para colégios 

Bebedouros todos os modelos 

� Retroprojetores • 

FINANCIAMOS SEM JUROS 

Frcezer todos os tamanhos 

CONSULTAS E ORÇAMENTOS SEM COMPROMISSO. SOLICITE A VISITA DE NOSSO REPRESENTANTE HOJE 
MESMO. FORNECEMOS TODA LINHA DE CADEIRAS E BANCOS PARA COLÉGIOS E IGREJAS. 

RUA MARQUÊS DE CAXIAS, n!! 83-A- CENTRO - 24030 NITERÓI - RJ 
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Caro Padre: 

Os nossos bancos oferecem 
mais qualidade, mais beleza e 
mais conforto para seus fiéis: 

Pena que V. Revma. tenha 
que rezar a missa em pé. 

1 

,r 

Por que comprar um móvel sacro HOLBRA? 

A HOLBRA fabrica móveis de madeira maciça, em imbuia e 
cerejeira, da melhor qualidade. Não usamos madeira de reservas 
próprias, o que nos permite escolhermos o mais selecionado 
material que é oferecido no mercado. Nosso método de 
fabricação é diferente, usando as próprias características da 
imbuia para a confecção de cada móvel, com sistemas de encaixe 
e fixação na própria madeira. Até a peça mais singela recebe os 
maiores cuidados em todos os seus detalhes. 
Máquinas sofisticadas e gente que gosta do que faz produzem o 
móvel mais forte, resistente e belo de nosso mercado. Tudo pela 
beleza de sua igreja. Enquanto V. Revma. cuida do conforto 
espiritual de seus fiéis, nós nos permitimos cuidar • .,. 
do conforto ffsico deles. � 
O que a HOLBRA oferece? 

A linha de móveis da HOLBRA vai até onde for 
a imaginação de V. Revma .. 
Executamos qualquer tipo de móvel que nos solicitarem, 
realizando projetos ou criando novos ºdesigns", conforme o 
gosto de cada um. Além disso, temos nossas próprias linhas de 
bancos (com diversos tipos de laterais), ptllpitos, cátedras, 
genuflexórios, pias batismais, altares tradicionais, altares 
entalhados artesanalmente, gasofiláceos, confessionários, 
banquetas para presbitério, etc. Como extensão de nosso 
atendimento, fornecemos, de graça e sem compromisso, projetos 
completos, com o "Lay-Out" da distribuição dos móveis 
em sua igreja, seguindo os melhores preceitos de • .,. 
decoração e estética. � 

Quem procura os móveis H OLBRA? 

Há vinte e cinco anos, a HOLBRA vem mobiliando igrejas do 
Brasil inteiro. Nesse tempo, desenvolvemos, constantemente, 
nossas qualidades e hoje podemos afirmar, francamente, que 
fabricamos o melhor móvel para igrejas, produzido em nosso 
país. Como bons cristãos, nos falta humildade nesse ponto, mas 
prometemos nos penitenciar disso, trabalhando duro, cada vez 
mais, pelas nossas igrejas. Um bom móvel, além da alta 
qualidade da madeira com que é fabricado, deve.obedecer às leis 
estéticas e ergonômicas que regem a beleza e o conforto. 
Essa busca da melhor "performance" na fabricação de nossos 
móveis já teve sua recompensa: hoje, após passar por rigorosos 
testes e exigências requeridos pelos padrões internacionais para a 
exportação, conseguimos entrar no mercado estrangeiro e ser 
reconhecidos internacionalmente. Muitas igrejas católicas dos 
Estados Unidos já têm seus móveis "made in Brazil", da 
HOLBRA, iguaizinhos aos que são vendidos aqui. Se V. Revma. 
está procurando qualidade, é um pecado não escolher o melhor. 
Solicite nosso catálogo, grátis, 
ou ligue para (0422) 32-1909. 
Prometemos que V. Revma. também 
não vai precisar sentar-se quando 
souber os nossos preços. 

HOLBRA 
MÓVEIS AGABEN LTDA. 
Rua Conselheiro Jesuíno, 1545 

Fone: (0422) 32-1909 - Cx. Postal, 7 
84.160- Castro - PR 
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nos propõe uma série de sugestões concretas para que 
tenhamos seres humanos promovidos, libertados; uma 
América Latina - Pátria grande! 

9. O grande desafio: inculturação

Finalmente, aspecto desafiador em Santo 
Domingo temos na "inculturação do evangelho" (SD 
228 a 286). 

Existe concordância entre os analistas de Santo 
Domingo sobre o fato de que a inculturação é a maior 
novidade e desafio da IV Conferência. Santo Domingo 
afirma que "a América Latina e o Caribe configuram 
um continente multiétnico e pluricultural. Nele convi
vem, em geral, povos aborígenes, afro-americanos ... 
cada qual com sua própria cultura que os situa em sua 
respectiva identidade social, segundo a cosmovisão de 
cada povo" (SD 244). Diante da imensa diversidade 
cultural que marca tantos grupos, povos da América 
Latina, como levar avante o processo de inculturação? 
lnculturação da fé, da liturgia, dos ministros leigos e 
ordenados, da Igreja, do evangelho? Como trabalhar a 
unidade da fé e a necessária pluralidade cultural de suas 
expressões? Como formar, de maneira adequada, os 
agentes da inculturação "que se realiza no projeto de 
cada povo, fortalecendo sua identidade e libertando-o 
dos poderes da morte"? (SD 13). Como chegar a uma 
das metas da "evangelização inculturada que será 
sempre a salvação e a libertação integral de determina
do povo ou grupo humano ... ? (SD 243). 

Essas e outras candentes questões deveremos 
ir respondendo no após Santo Domingo, neste vasto e 
complexo campo da evangelização inculturada. 

O documento de Santo Domingo resume este 
compromisso pastoral, dizendo tratar-se de "uma 
evangelização inculturada": 

- que penetre os ambientes marcados pela
cultura urbana; 

- que se encarne nas culturas indígenas e
afro-americanas; 

- com uma eficaz ação educativa e uma 
moderna comunicação" (SD 302). 

No dia-a-dia, teremos que concretizar esse 
compromisso, enfrentando - insisto --outros muitos 
problémas que esta urgente questão da "evangelização 
inculturada" irá nos colocando. 

10. Voltando de Santo Domingo

Testemunho, pessoalmente, que retomei de 
S_anto Domingo ao Brasil com muito entusiasmo e 
esperança. Não consigo me impressionar com coisas 
negativas que também lá notei em nossa caminhada de 
Igreja. Vibro porque também lá o Senhor da História 
fez maravilhas. Santo é seu nome! Que seu Espírito nos 
empurre à nova evangelização a fim de que, por Cristo, 
em Cristo e por Cristo, todos, sobretudo os excluídos, 
pobres, sofridos, tenham vida e a tenham em plenitude 
(cf. Jo 10,10). f1 



O QUE SANTO DOMINGO 
TROUXE DE NOVO? 

Pe. Alberto Antoniazzi 

A IV Conferência Geral do Episcopado Lati
no-Americano, realizada em Santo Domingo, em outu
bro de 1992, tinha como tema central a "nova 
evangelização". O que a Conferência trouxe realmente 
de novo?

Antes de esboçar uma resposta, convém pre
cisar que a IV Conferência apresenta vários aspectos, 
sobressaindo três: a preparação; o próprio evento da 
Conferência e o documento final das "Conclusões" 
(que citaremos como DSD). Aqui trataremos exclusi
vamente do documento, sem com isso subestimar o 
evento eclesial, nem o trabalho de preparação, inclusi
ve o último dos documentos preparatórios ( o documen
to de trabalho propriamente dito, publicado no Brasil 
em ago�to de 1992), cujo conteúdo teológico é- na 
opinião de muitos - mais completo e profundo que o 
próprio documento final. 

I. Documento sem unidade

Aliás, é exatamente na parte teológica que o 
documento final é mais fraco. Mais ricas e novas são as 
partes que falam de promoção humana e evangelização 
da cultura. De qualquer forma, a nossa análise se 
dividirá em dois momentos: no primeiro, procurare
mos mostrar que o DSD não é unitário e, portanto, 
exige avaliação matizada, que faça distinções entre os 
vários capítulos ou partes que o compõem; no segundo 
momento, mostraremos quais são, a nosso ver, as 
principais novidades do documento. 

1. A falta de unidade do documento se expli
ca, creio, antes de tudo, pelo método de trabalho 
adotado. Abandonado, sem discussão, o documento 
preparatório, a Conferência começou a estudar, em 
Comissões, trinta temas diferentes. Só depois eles 
foram organizados num esquema, que sofreu ainda 
algumas alterações e terminou gerando a estrutura 
definitiva do DSD: parte I sobre Cristo ( que ocupa 10% 
do documento); parte II, dividida em três capítulos 
(nova evangelização, promoção humana, cultura cris
tã), que abrange mais de 85% do texto; e partem, de 
"linhas pastorais prioritárias''., com 3% do texto. 

À falta de unidade do documento também 
contribuiu a renúncia consciente, por parte do episco
pado, a fazer uma reflexão teológica, para justapor 
orientações pastorais, saídas muitas vezes de experiên
cias diferentes e de grupos heterogêneos. 

2. De qualquer forma, um primeiro índice da
falta de unidade do documento é a ausência de uma 
discussão clara das relações entre nova evangelização, 
promoção humana e cultura cristã. Não que não haja 

algumas alusões, às vezes contraditórias, ao problema. 
Mas elas não configuram uma reflexão explícita, que 
inspire todo o documento, sobre a conexão dos três 
temas da Conferência. (Para uma análise mais detalha
da deste ponto, pode-se ver o estudo de F. Taborda, no 
caderno n2 3 de "Perspectivas Pastorais": Santo Do
mingo: uma leitura pastoral, Ed. Paulinas, 1993, pp. 
103-125).

Essa falta de conexão é verificável também se 
procedermos a uma análise do conteúdo de cada um 
dos três temas ( cada um condensado num capítulo da 
II parte do DSD). 

No capítulo sobre "nova evangelização" é 
insistente a preocupação em explicar porque a 
evangelização deve ser nova, mas escassa é a atenção 
em definir o que é evangelização. A definição dada no 
n2 24 (§ 12) acentua o conteúdo da evangelização e 
parece reduzi-la sinteticamente ao "anúncio de Jesus 
Cristo", citando apenas um trecho do n2 22 daEvangelii

Nuntiandi, em vez de considerar toda a pluralidade de 
elementos usados para definir a evangelização no 
mesmo documento de Paulo VI (cf. EN 17-24). Tanto 
menos o DSD aborda a questão das relações entre 
evangelização e promoção humana de forma sistemá
tica, embora cite EN 31 - e num lugar de destaque, 
bem no início do capítulo sobre promoção humana (n2 

157) - para recordar os laços de ordem teológica,
antropológica e da caridade que unem a promoção
humana à evangelização. O n2 157 do DSD e outros
textos parecem considerar a promoção humana uma
"dimensão interna" da evangelização (Taborda), en
quanto outros parecem reduzi-la a mera "conseqüên
cia" (cf. DSD n2 22, § 4; n2 84, § 3). Considerações
semelhantes podem ser feitas a respeito da "inculturação
do evangelho" (tratada no capítulo sobre "cultura cris
tã"). Também não há uma definição das relações entre
promoção humana e cultura. Falta, aliás, uma defini
ção de cultura, assunto sobre o qual nem teólogos
progressistas nem bispos conservadores parecem ter
conseguido chegar a um consenso em Santo Domingo
ou nos debates preparatórios.

3. Outras incoerências do texto aparecem
menos, à primeira vista, mas não deixam de constituir 
problema para o leitor mais crítico, para o teólogo ou 
o pastor que queira interpretar corretamente o texto.
Um dos menos explicáveis está na cristologia. Como
vimos, a evangelização tende a ser identificada com o
"anúncio" ( cf. DSD n2 24, § 1 ), que é uma das palavras
preferidas do documento (21 usos do substantivo
"anúncio" e 27 usos do verbo "anunciar"). Em vários
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lugares, explicita-se que se trata do "primeiro anúncio" 
(n2 24, §5; 41) de "anúncio querigmático" (n2 29, § 1; 
33, §2; 41), de anúncio missionário. O conceito de 
querigma ou anúncio é típico do Novo Testamento e, 
particularmente, de Paulo. Ele irv.lica a pregação da 
primeira geração missionária e sublinha a novidade da 
mensagem evangélica. Distingue-se, portanto, das for
mas de comunicação da mensagem que predominam 
na segunda geração cristã (grosso modo, após o ano 
70): a "didaqué" ( o ensino que desenvolve e aprofunda 
o conteúdo do querigma) e o testemunho (onde é a
própria vida dos cristãos que fala de sua esperança -
cf. lPd 3,15; cf. também o uso do termo "testemunho"
nos escritos joaninos ).

Ora, se quisesse ser coerente com o Novo 
Testamento, o DSD deveria propor uma cristologia 
"querigmática", como a da primeira geração cristã, que 
apresenta a novidade de Cristo a partir da situação dos 
ouvintes. Bons exemplos de anúncio querigmático são 
as pregações de Paulo reconstruídas por Lucas no livro 
dos Atos, em particular 13,16-41 (aos judeus); 14,15-
17 (aos licaônios); 17,22-31 (aos atenienses). Ora, 
esses textos ( exemplares também para a "inculturação 
do evangelho") não são citados. A cristologia do DSD 
é, predominantemente, a cristologia da segunda gera
ção cristã, em particular a cristologia das cartas deutero
paulinas aos Colossenses ( citada 4 vezes) e aos Efésios 
( citada 11 vezes), que inspiram a I parte do documento. 
Não há dúvida de que a cristologia de Colossenses e 
Efésios seja não só legítim�. mas altíssima. Mas por 
isso mesmo expressa a especulação de uma geração 
cristã, que quer perscrutar mais a fundo o mistério de 
Cristo, que acolheu há tempo; não é a mensagem direta 
a quem não crê ou vive ainda na mentalidade pagã, e 
precisa ouvir o "primeiro anúncio" e ser interpelado a 
partir da situação em que está! A cristologia de Cl e Ef 
pode expressar bem a fé dos bispos e sua visão do 

PROJETO E CONSTRUÇÃO 

Igrejas 

Conventos 
Escolas 

Creches 

• Projeto de arquitetura, paisagismo e prefeitura
• Coordenação dos projetos de elétrica, hidráulica, 

estrutura e acústica 

• Execução e gerenciamento de obras 

ZARRIA 
OLÍMPIA 

ARQUITETURA E PLANEJAMENTO SCL 

Pça. Rui de Amorim Cortez, 77 - Salas 1 e 2 

04709 São Paulo - SP 

Fone (011) 521-5278 - Fax (011) 524-6605 
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mistério de Cristo, mas não pode ser um modelo de 
querigma para hoje. 

4. O DSD testemunha uma mudança no con
teúdo da pregação evangélica semelhante à que se deu 
entre a primeira e a segunda geração cristã. Jesus 
pregava o Reino, a segunda geração cristã pregava 
Cristo. Em outros termos: nos evangelhos, Jesus é o 
evangelizador, o sujeito da evangelização; nas Epísto
las, Jesus é o conteúdo da evangelização, o objeto. No 
DSD, Jesus é raramente tomado como o modelo do 
evangelizador ( o que teria propiciado uma reflexão 
sobre como Jesus evangelizava, sobre o método). Ao 
contrário, Jesus é tomado como o conteúdo da 
evangelização, com o risco de que esta se transforme 
em pregação de uma doutrina (aspecto relevante, mas 
não único, nem talvez o mais importante da 
evangelização). É curioso que a Conferência de Santo 
Domingo, que se propôs realizar a orientação do papa 
- que queria uma evangelização nova no ardor, no
método e nas expressões - tenha dedicado ao método
apenas poucas linhas (cf. n2 29). O que pode ser
verificado também analisando a estrutura do capítulo
sobre "nova evangelização" (n2s 23-156), o mais ex
tenso de todos, ocupando sozinho cerca de 43% do
documento. Nele, após a introdução e uma seção sobre
o chamado à santidade, são tratados os sujeitos (as
comunidades, n2s 54-64, e os carismas e ministérios,
n2s 65-120) e os desafios da evangelização n% 121-
156). Se a seção sobre a santidade pode ser entendida
como resposta à busca de "novo ardor" na evan
gelização, e se o capítulo 3, com sua proposta de
inculturação do evangelho pode ser visto como busca
de "novas expressões", o que falta mesmo é uma seção
ou capítulo sobre "novos métodos". Será possível, com
os velhos métodos, enfrentar os novos desafios?

5. Ainda se poderia observar, completando
essas últimas observações, que a "nova evangelização" 
do DSD deixa pouco espaço à Bíblia e à palavra de 
Deus, identificada apressadamente com a palavra da 
Igreja. Ao tema é dedicado explicitamente só o n2 33. 
O DSD também não reconhece claramente uma atua
ção do Reino fora da Igreja ( como faz Redemptoris 

Missfo nº 20) e até chega a dar uma visão da 
evangelização toda centrada na Igreja, que esquece que 
o Espírito Santo é o "protagonista da missão"
(Redemptoris Missio, cap. m, n2 21ss.). Basta ler o n2 

23 do DSD e constatar que o Espírito é mencionado
apenas uma vez, no meio do § 22, num inciso que foi
acrescentado na última hora.

6. Não está muito clara também a questão dos
sujeitos da evangelização. No capítulo 1 da parte II, 
onde são amplamente descritos, os sujeitos são menci
onados na ordem seguinte: os ministérios ordenados, 
as vocações ao ministério presbiteral, a vida consagra
da, os fiéis leigos, as mulheres, os jovens; numa ordem 
clássica, que os mais críticos poderiam classificar de 



pré-conciliar. Diferente é o que se diz na parte m,

tratando das linhas pastorais prioritárias. O n2 293, 
listando os sujeitos da nova evangelização, diz: "O 
compromisso é de todos a partir das comunidades 
vivas. Um especial protagonismo corresponde aos 
leigos em continuidade com as orientações da exortação 
apostólica Christifideles Laici. Entre eles, seguindo o 
convite constante do papa, convocamos mais uma vez 
os jovens para que sejam força renovadora da Igreja e 
esperança do mundo. A fim de suscitar presbíteros, 
diáconos permanentes, religiosos, religiosas e mem
bros dos Institutos seculares para a nova evangelização, 
impulsionaremos uma vigorosa pastoral das vocações". 
Exatamente a mesma ordem aflora na oração do n2 303. 
Mas no esquema do n2 302 alguém deslocou a pastoral 
vocacional para frente do protagonismo dos leigos. No 
fim, resta a dúvida se o protagonismo dos leigos é 
realmente uma orientação de Santo Domingo ou se 
devemos continuar numa Igreja predominantemente 
clerical ... 

7. Enfim, uma última observação sobre a
descontinuidade do DSD. No n2 302 se afirma com 
clareza a "continuidade com as orientações pastorais 
( ... )° de Medellin e Puebla". Mas quais os sinais, no 
texto, dessa continuidade? Com relação a Medellin e 
Puebla, a continuidade parece mais nítida quanto à 
"opção preferencial pelos pobres", reafirmada clara
mente nos n2s 50, 92, 178-180, 200,275,296,302,303. 
Também a opção pelos jovens, de Puebla, é reafirmada 
nos n2s 111-120 ( cf. especialmente 114 ). Há, no total, 
11 referências a Medellin e 30 a Puebla Mas o lema 
característico de Puebla,. "comunhão e participação", 
parece ter sido esquecido. 

II. Sinais dos tempos e novidades

A criação das trinta comissões', contribuiu 
para a falta de unidade do documento final. Mas, em 
contrapartida, ajudou os bispos a refletir sobre os 
"sinais dos tempos" e a análise da realidade, como 
talvez em nenhum outro documento, em amplitude 
pelo menos. O que não deixa de ser mais uma vez 
curioso, quase uma ironia do Espírito face à tentativa 
de suplantar o método "ver-julgar-agir", por medo que 
a análise da realidade tivesse peso excessivo e ofuscas
se a teologia. 

É ampla a análise da realidade no capítulo 
sobre "nova evangelização", onde os n2s 121-156 se 
ocupam dos desafios, principalmente da situação reli
giosa. Mais aprofundada é a análise da realidade nos 
capítulos sobre a promoção humana e sobre cultura 
(n2s 157-226 e 227-286). Sobre esses capítulos deter
nos-emos um pouco mais. 

a) Em face da dramática situação social

O capítulo "promoção humana", apesar de 
sua boa qualidade, não escapa totalmente ao destino 
dos outros, de uma certa falta de unidade. Abrange 
onze temas, mas sem articulá-los claramente. Mesmo 
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assim é possível indicar algumas conexões entre eles e 
realçar as novidades, os "sinais dos tempos" que ques
tionamalgreja( e a sociedade) hoje. O fato macroscópico 
e trágico que salta à vista imediatamente é o ulterior 
empobrecimento do povo latino-americano (nºs 178-
182; alusões em 112, 167, 197, 199). O fato é ligado às 
recentes e rápidas mudanças do sistema econômico 
internacional, que exige reformas profundas, uma 
"nova ordem" (cf. nºs 194-203). Face à nova situação 
internacional, os povos da América Latina não podem 
reagir isoladamente, mas buscar nova força na união ou 
integração (nºs 204-209; alusões em 174 e 282). Um 
dos grandes fatores das mudanças econômicas é o 
progresso da tecnologia, com suas repercussões nega
tivas sobre o trabalho manual (nºs 182-186), o au
mento do desemprego, a exclusão dos trabalhadores 
dos benefícios do crescimento econômico, a migração 
forçada em busca de outros empregos (cf. n2s 186-
189). Tudo isso se dá num contexto em que subsistem, 
na América Latina, problemas antigos, como o da terra 
(nºs 171-177), e crescem os novos, como o da ecologia 
(nºs 169-170), questionando o modelo de "desenvolvi
mento" moderno. Os bispos, autores do DSD, são 
particularmente sensíveis às conseqüências desastro
sas desse "desenvolvimento" sobre afamília e a pró
pria vida humana, ameaçadas de destruição e de morte 
(nºs 210-227). 

Que respostas pastorais dar a esta situação tão 
grave? Mais do que as orientações específicas para 
cada aspecto, vale a pena focalizar a resposta global, 
formulada desde o início no capítulo, na seção sobre "a 
promoção humana, dimensão privilegiada da nova 
evangelização" (nºs 159-163). Ela oferece uma figura 
de Jesus bem diversa daquela do capítulo 1, baseado 
nas cartas aos Colossenses e aos Efésios. Jesus aqui é 
o bom Pastor, que distribui o pão à multidão necessita
da. É o bom Samaritano, que cura o ferido e encarna a

caridade numa ação eficaz. É o exemplo que devemos 
seguir, traduzindo o amor fraterno em obras concretas. 
O texto acrescenta que a falta de coerência entre a fé 
que se professa e a vida cotidiana é uma das várias 
causas que geram pobreza em nossos países (nº 161). 

b) Em face da diversidade das culturas

O capítulo 3 da II parte tem por título: "A 
cultura cristã". Na realidade esse tema específico, e 
muito discutido no passado, nem foi abordado explici
tamente pelo DSD. Nas linhas pastorais, o que se refere 
a este capítulo foi colocado debaixo de um título mais 
adequado: "Evangelização inculturada" (cf. nºs 292, 
298-300).

Ele também não está unificado por um claro 
conceito de cultura, nem brilha na seção dedicada à 
questão ética ou moral (nºs 231-242). Ricas de suges
tões e perspectivas são, porém, as análises das seções 
sobre as culturas indígenas, afro-americanas e mesti
ças (nºs 243-251), sobre a cultura moderna e urbana 
(nºs 252-262), sobre a educação (embora vista sob o 
ângulo mais restrito da ação da Igreja - cf. nºs 263-
278), sobre comunicação social (nºs 279-286). Algu
mas observações são certamente sumárias e discutíveis 
como, por exemplo, o que se diz no nº 252 sobre a pós
modernidade, vista com otimismo como "espaço aber
to à transcendência" e "fracasso da pretensão 
reducionista da razão moderna", mais do que como 
degradação da modernidade (segundo a opinião 
prevalente entre seus críticos). 

O que conta é a sólida fundamentação teoló
gica da Ínculturação do evangelho na encarnação do 
Verbo (cf. n2s 30 e 243). A afirmação é confirmada 
com a citação da LG 8 e resumida pelo nº 13 do DSD 
nestes termos: "A inculturação do evangelho é um 
imperativo do seguimento de Jesus e é necessária para 
restaurar o rosto desfigurado do mundo". A tese é 
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reforçada por GS 22: em virtude da encarnação, Cristo 
se uniu de certo modo a todo o homem (citado por 
DSD, nº 13). 

O princípio não resolve, evidentemente, to-
dos os problemas práticos. Em particular, creio, deverá 
haver cuidado em não se aplicar critérios da inculturação 
válidos para as culturas tradicionais (indígenas, por 
exemplo) à cultura moderna, radicalmente diferente. 
Mas o princípio da "encarnação" ou da inculturação 
abre perspectivas imensas. 

m. Conclusão

Assim a nossa rápida investigação sobre o 
documento de Santo Domingo termina, talvez parado
xalmente, constatando que, apesar das incoerências 
numerosas do documento, afinal ele abre perspectivas 
quase ilimitadas para a ação da Igreja, tanto no campo 
da evangelização no sentido restrito (de "anúncio" 
direto e explícito do evangelho), quanto nos campos da 
promoção humana e da inculturação. 

Também D. Luciano Mendes de Almeida, 
presidente da comissão de redação do DSD e seu mais 
influente co-autor, numa entrevista concedida a uma 
revista italiana, à pergunta "se faltava algo a Santo 
Domingo", respondia: "Pode-se dizer que Santo Do
mingo significou um momento de reflexão para 
individuar denominadores comuns para uma ação 
evangelizadora mais empenhada e profícua. Nesse 
sentido, foi uma conferência 'em perspectiva', que 
aponta caminhos a percorrer para um futuro ainda não 
realizado. Podemos dizer que Santo Domingo é uma 
semente que aguarda o calor e a luz da graça para 
crescer e dar frutos" (Testimoni, 30.11.1992, p.3). 

Estamos diante de perspectivas abertas, não 
de caminhos traçados. Creio que devemos ter consci
ência de que o desafio é o pioneirismo

1 
a criatividade, 
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para os leigos, para cristãos fora da sacristia, engajados 
no coração desta sociedade em que vivemos, não sem 
angústia, mas decididos a servir "a vida e a esperança". 
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PROMOÇAO HUMANA 
NO DOCUMENTO DE SANTO DOMINGO 

Pe. Vitor Galdino Feller 

Introdução 

É muito arriscado falar sobre "promoção hu
mana" em Santo Domingo. O mesmo vale para os 
temas "nova evangelização" e "cultura cristã". Pelo 
fato de estes três temas-títulos terem sido tratados de 
modo separado no interior do documento ( cada um 
merecendo um capítulo na segunda parte), alguém que 
os queira estudar é tentado pela facilidade reducionista 
de vê-los como mônadas isoladas, sem correlação 
entre si. 

É verdade que foi posto, com antecedência 
metodológica e teológica, o lugar de Jesus Cristo, 
como o primeiro evangelizador, o promotor por exce
lência do ser humano, a plenitude de toda cultura. Mas 
isso não basta! A leitura integral mostrará de súbito que 
o documento foi escrito por muitas mãos e cabeças,
sem tempo suficiente para um trabalho mais elaborado.

Para comparar, basta olhar o índice do "docu
mento de trabalho", em que os três temas vão aparecen
do sempre inter-relacionados, como ondas que vão e 
voltam, na visão histórica da evangelização do conti
nente, na visão pastoral da realidade social e cultural, 
na apresentação do evento salvífico em Jesus Cristo, na 
constatação da realização sempre atual desse evento, 
na proposta das opções pastorais. É uma pena que esta 
inter-relação não apareça também no "documento fi
nal". 

Uma leitura geral do documento mostra que, 
de todos os capítulos, este da promoção humana ( o 
segundo capítulo da segunda parte) é o mais aberto, 
mais concreto, o que melhor responde às esperanças e 
expectativas dos agentes de pastoral. Mesmo assim ele 
se ressente de algumas opções feitas para a redação de 
todo o texto do documento: o abandono do método ver
julgar-agir; o silêncio sobre a reflexão da teologia da 
libertação e sobre a práxis das CEBs; a exclusão do 
conceito e do próprio termo "libertação"; o método 
dedutivo ( ver 164-227, onde sobre cada tema se expõe 
primeiro a missão e a doutrina de Cristo e da Igreja, ou 
seja, os princípios da fé, depois os desafios e linhas 
pastorais); um acento à palavra do papa, maior que à 
palavra de Deus ( em todo o documento; o papa é citado 
168 vezes, o Novo Testamento 98, o Antigo apenas 7 
vezes). 

Cientes do risco do reducionismo fácil, tenta
remos superá-lo com uma visão mais unitária do docu
mento. Faremos, sim, uma leitura do capítulo próprio 
sobre a promoção humana; mas sabemos que seria 
preciso lê-lo à luz do enquadramento inicial ( a perspec
tiva cristológica) e final (as opções pastorais). Além 

disso, não existe promoção humana cristã sem 
evangelização e sem inserção na cultura. Os outros 
dois temas precisariam, de uma ou de outra forma, estar 
presentes. E mais: o discurso inaugural do papa se 
estende por sete longos números (13-19) sobre este 
terna. Não poderia ser esquecido, como não o foi pelos 
redatores do documento. 

Por fim, este estudo não tem a pretensão de ser 
uma reflexão acabada sobre o assunto. São algumas 
impressões após uma primeira leitura. 

1. A relação entre evangelização e promoção huma
na

O capítulo sobre a promoção humana se inicia 
com citações da Evangelii Nuntiandi, da Gaudium et 
Spes,daRedemptorisMissio,daSolicitudoReiSocia/is 
e da Centesimus Annus, mostrando a devida relação 
entre evangelização e promoção humana. Percebe-se 
que há uma sensível preocupação em solidificar alguns 
dados alcançados pela reflexão da fé cristã no que diz 
respeito à missão da Igreja no campo social. A promo
ção humana não está, de modo algum, ausente da 
missão evangelizadora da Igreja. Ao contrário, há 
profundos laços entre elas, de modo que não se pode 
entender e realizar urna sem a outra. Mas trata-se de uma 
correlação com o pólo determinante na evangelização, 
de modo que a promoção humana lhe seja inerente, 
decorrente e conseqüente. Isso não significa, porém, 
que a promoção hllniana deva ser entendida e realizada 
de modo subordinado, justaposto ou posterior à

evangelização. Enfim, deve ficar claro, logo de início, 
que há uma participação específica da Igreja na tarefa 
da promoção humana. 

Importante é observar que nestes parágrafos 
introdutórios ( 157-158) usam-se cinco documentos do 
magistério universal (quatro pontifícios e um concili
ar) para encaminhar um tema sobre o qual a América 
Latina tem trabalhado muito. Sem negar a conveniên
cia, nem a profundidade, nem a beleza dos textos 
citados, cabe perguntar: Por que não usar textos do 
magistério local? Quantos documentos e testemunhos 
do magistério episcopal latino-americano, de Medellín 
e Puebla, das çonferências nacionais, poderiam ter sido 
aqui aduzidos! 

Essa lacuna põe o documento em atraso com 
relação à capacidade dos seus autores ( os bispos latino
americanos) e à experiência de seus destinatários (os 
agentes de pastoral e as comunidades do cont.inente ). O 
documento poderia ter recebido mais da vida do con
tinente, para dar-lhe mais sentido no desafio da 
evangelização inculturada. Pornão ter levado em conta 
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a vida e o ensinamento da Igreja da América Latina, por 
não considerar minimamente os avanços teóricos da 
teologia da libertação, ele não avança para além da 
Evangelii Nuntiandi no que se refere à relação entre 
evangelização e promoção humana. Dir-se-ia que 
muitos dos documentos mais recentes do papa e da 
Santa Sé, pelo uso que fazem de certos temas, são mais 
latino-americanos do que este. 

A relação entre evangelização e promoção 
humana poderia ter sido melhor trabalhada. Permane
ce um receio de fundo, presente na doutrina social da 
Igreja, que é o de entrar na luta dos deuses. A Igreja 
sabe-se portadora de uma mensagem ·religiosa de sal
vação, uma mensagem que afeta a vida inteira do ser 
humano. Mas, no mundo idolátrico em que vivemos, 
há muitas outras mensagens de salvação. Há muitos 
deuses em jogo. Na idolatria do mercado está presente 
uma religião. Ela precisa ser desmascarada pela Igreja, 
por um confronto duro que pode nos levar à redução 
das nossas economias e privilégios e à redução do -
número de convertidos. Esse foi o caminho de Jesus. 
Só quando a Igreja tomar esse empenho, estará pondo 
em plena luz sua contribuição específica no campo 
social. Essa é a sua mensagem religiosa: desmascarar 
os ídolos da morte, os deuses que, exigindo vítimas e 
desumanizando seus adoradores, agridem a promoção 
do homem. No entanto, para desmascarar os ídolos da 
morte, a Igreja deverá iniciar por si mesma. Plenamente 
inserida nos movimentos da história, ela mesma se 
deixou contaminar pela adoração do dinheiro, pelo 
apego à lei, pela segurança do poder. A primeira 
promoção humana a ser estreada pela Igreja será sua 
própria conversão ao Deus da Vida. 

Isso significa que o acento no religioso não 
leva necessariamente ao retraimento do sócio-político
econômico. Ao contrário, quanto mais religioso mais 
social. Os três grandes mistérios da salvação, que 
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iluminam toda evangelização inculturada (230; 243) 
mostram Deus empenhado em carne e osso com a 
libertação total (religiosa e social) do ser humano. O 
mistério da encarnação de Deus na história e na cultura 
humana, de sua Páscoa vencendo a cultura da morte, e 
do Pentecostes revigorando o poder humano, nos induz 
a crer que é justamente no mais hllinano que se encon
tra o mais divino, no mais social o mais religioso, e 
vice-versa. 

2. Jesus Cristo e a promoção humana

Ao apresentar a promoção humana como 
dimensão privilegiada da evangelização, expõe-se o 
ministério de Jesus Cristo. Assim, a história e o misté
rio do Deus feito ser humano, que deveriam ter aparecido 
logo no começo como fundamento primeiro e único 
dessa correlação são postos num segundo momento 
após a palavra do magistério. De qualquer modo, não 
resta dúvida sobre o quadro cristológico geral em que 
se situa todo o documento; portanto, também este 
capítulo. É de se notar ainda que nos números 164 a 
227, o documento retoma a doutrina e a missão de Jesus 
sobre cada campo da promoção aí tratado. 

Na cristologia que fundamenta a globalidade 
da promoção humana, no entanto, sobra pouco espaço 
para a história mesma de Jesus de Nazaré, para sua 
humanidade. Apenas o primeiro parágrafo e o início do 
segundo se referem à história de Jesus ( 159ab ). Jesus é 
apresentado como aquele que manda saciar a fome da 
multidão, cura os enfermos, faz o bem. Os seguintes 
dão logo o passo, por demais apressado, para o Cristo 
da fé (159bc ). Fica aqui uma grande lacuna cristológica 
De fato, o que mais questiona o ser humano em sua 
dignidade e, conseqüentemente, o que mais incentiva 
a promoção humana, não é tanto a fé na divindade de 
Jesus, quanto a certeza que o nosso Deus é humano. É 
na sua humanidade que ele mais nos questiona Ele foi 
o ser humano por excelência, que não se deixou conta
minar por nenhuma violência e desumanidade. Se ele
foi tão humano assim, por que não nós? Foi preciso
Deus ter-se feito humano para nos mostrar o caminho
da superação do desumano do pecado, apontando-nos
a realização de nossa própria humanidade.

Em Jesus Cristo, não é um Deus qualquer que 
nos interpela em nossa dignidade e liberdade, mas é o 
Deus humano, encarnado, inculturado em nossa histó
ria. Nele temos alguém que, em suas relações diferen
ciadas com os pobres e os poderosos, ao mesmo tempo 
que anuncia e conscientiza sobre a dignidade do ser 
humano, também denuncia toda estrutura iníqua de 
aviltamento. Suas opções, suas predileções, seu minis
tério, mostram o caminho da evangelização que traz 
em seu próprio bojo a promoção humana. Jesus de 
Nazaré, exatamente enquanto Deus na carne humana, 
resgata nossa condição e "manifesta plenamente o 
homem ao próprio homem", como lembra o documen
to, logo em seguida, citando GS 22 (159b ). 



Por isso, muitas outras passagens da história de 
Jesus deveriam ter sido evocadas mais demoradamente, 
para mostrar a "compaixão de Deus que se revela no 
coração de Jesus" ( 159c ). Estaria aqui o espaço ideal para 
apresentar o Jesus de ontem nos interpelando ainda 
hoje. Assim, não só pelo conhecimento pleno de Jesus 
Cristo (o que se dá pela fé!), mas também e anterior
mente pelo seguimento de sua prática, a Igreja ensina 
e convida homeris e mulheres "a passarem de condições 
menos humanas para condições cada vez mais huma
nas'', como será dito no número 162. O anunciador do 
Reino, o leitor da sinagoga de Nazaré, o bom Pastor que 
veio trazer a vida para todos, o contestador da prática 
sacrificalista da religião, o Deus próximo dos pobres, 
o resgatador da dignidade das mulheres, o filho orante
e confiante na bondade do Pai, o homem que soube
apontar os conflitos tomando posição com coragem
diante dos adversários, o profeta mártir que morre em
defesa da vida ... são todas referências históricas do
salvador e promotor por excelência da condição hu
mana.

Por outro lado, a menção ao mistério do 
Cristo da fé, com alusões aos títulos do Verbo criador 
e novo Adão (159b), não deixa de ser provocante. De 
fato, Jesus Cristo promove o ser humano somente à 
medida que o recria como novo homem e o liberta da 
condição original do pecado. Esta deve ser a boa 
notícia a ser anunciada aos homens e mulheres de hoje. 
Pela dificuldade que se tem em reconhecer o pecado 
próprio e pessoal, o mundo moderno rejeita assumir a 
condição pecaminosa que desde a origem marca nossa 
história pessoal e coletiva. No entanto, o anúncio do 
dogma do pecado original não se reveste mais, como 
ocorreu no passado, de um caráter pessimista. 

Ao contrário, na notícia de que somos todos 
pecadores (por que não reconhecê-lo diante das afron
tas à dignidade humana?), vai embutida a boa nova da 
salvação em Jesus Cristo. Só mesmo ele, ser humano 
que não se manchou com o desumano do pecado, pode 
ser o promotor da dignidade, da consciência e da 
liberdade humana. Já no discurso inaugural (19), João 

Paulo II, após enumerar sinais da anticultura da morte, 
perguntara: "Quem nos libertará destes sinais de mor
te?". E respondera: "A experiência do mundo contem
porâneo tem mostrado, cada vez mais, que as ideologi
as são incapazes de derrotar aquele mal que escraviza 
o homem. O único que pode libertar deste mal é
Cristo".

Muito bem situada vem, em seguida, fazendo 
eco ao discurso inaugural (13), a extensa citação de 
Tiago 2, 14-17 .26. São cinco versículos sobre a relação 
entre profissão de fé e prática da caridade para com os 
pobres. Somente nesta relação, entende o documento, 
é que se dá o verdadeiro seguimento de Jesus (160). 
Somente esta relação tornará os cristãos capazes de 
contribuir, a título peculiar e específico, com a promo
ção humana, influenciando sobre "os critérios e as 
decisões dos setores resposáveis pela liderança ideoló
gica e pela organização da convivência social, econô
mica e política de nossos povos" ( 161 ). Também aqui 
o documento peca por escassez. Por que não deter-se
no tema do seguimento de Jesus para tirar daí todas as
conseqüências propriamente evangélicas e especifica
mente eclesiais na tarefa da promoção humana? O
seguidor de Jesus será como ele: no meio dos conflitos
da história humana, vai delineando os critérios e práti
cas da verdadeira promoção humana.

Por fim, o documento lembra, com espontâ
nea perspicácia, o lugar de Maria na promoção huma
na. Diante das necessidades dos noivos de Caná e no 
desamparo do discípulo, aos pés da cruz, ela foi mulher 
solícita e mãe carinhosa. Nisso, reconhece o documen
to, ela é modelo e figura da Igreja (163). Referência 
perspicaz porque não se pode esquecer o lugar dessa 
mulher na promoção humana dos pobres do continen
te. Pena que o texto seja muito enxuto. Mas, encontra
se aqui um bom gérmen para desenvolver uma 
mariologia da promoção humana. A mãe de Deus é 
mãe dos pobres, mulher profética e libertadora, presen
te na caminhada das CEBs do continente, animadora 
das lutas de libertação ... é, sem dúvida, modelo a 
seguir. Maria deixa de ser caminho fácil para 
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devocionismos e resignações, alienações e visões es
treitas da fé, para ser, como o seu Filho, promotora da 
dignidade de mulheres e homens que a seguem no 
caminho do serviço e da cruz. 

3. Os campos da promoção humana

É confortante e, a um tempo, provocante cons
tatar que aos poucos vai se delineando na doutrina social 
da Igreja, uma espécie de compromisso com a profecia 
É o que aparece nos números 164-227, onde são tratados 
os diversos campos da promoção humana. Vista nega
tivamente por seus críticos como desmancha-prazeres 
do mundo moderno, acusada de um discurso moralizante, 
a Igreja vai fortalecendo seu carisma profético. Ela se 
sente cada vez mais impulsionada pela fé a dizer "não" 
a tantos desatinos da modernidade ( do aborto à porno
grafia, do divórcio ao amor livre, da anticoncepção ao 
sexo fácil etc.), todos eles ameaçando valores morais da 
esfera privada da família e da sexualidade. Note-se, por 
exemplo, comparando com os outros temas, o grande 
espaço reservado à promoção da família (210-227). 
Ultimamente a Igreja vem percebendo, com lentidão, 
que tais desatinos e, portanto, tais valores, se encontram 
entrelaçados num esquema maior de concepção da so
ciedade. V ai surgindo assim o sentido social da vida, 
como dom de Deus a ser cultivado e defendido em meio 
à cultura da morte. O seu "não" se estende a outros 
desatinos ( a guerra, o terrorismo, a tortura, os seqüestros, 
osassassinatos,onarcotráfico,adívidaextema,aextrema 
pobreza, a miséria). 

A Igreja tem também avançado num discurso 
positivo, em que vai aparecendo o seu "sim" .à vida (à 
maternidade, ao corpo, à mulher, aos índios e negros, às 
culturas em sua pluralidade, à luta pela terra, à ecologia). 
É aqui que se encontra a beleza de sua profecia. Não só 
denúncia do pecado, mas anúncio da graça. E isso é feito 
com maestria quanto aos seguintes campos (escolhidos 
de modo aleatório - por que só estes e não outros?): 
direitos humanos, ecologia, terra, empobrecimento, tra
balho, mobilidade humana, ordem democrática, ordem 
econômica, integração latino-americana e família. Mas, 
no documento, este "sim" positivo à dimensão social da 
vida é apenas um balbucio diante da força com que sai o 
"não" profético contrao(s) pecado( s) daculturamoderna. 
Observe-se que o amplo tema social da "vida" é tratado 
dentro do restrito item sobre família. 

Sem dúvida, a família é santuário e serva da 
vida (214c ); mas a vida se desenrola para além desse 
âmbito. Melhor teria sido, portanto, que tivesse sido 
escrito um item inicial sobre o dom e o sentido da vida e 
só então e a partir daí fossem tratados todos os campos da 
promoção humana, inclusive a família. Do jeito que está, 
embora não seja intenção do texto, fica a impressão de 
uma visão estanque e idealizada da família e da sexua
lidade, isoladas do resto dos problemas. A realidade 
social e pastoral nos leva a perceber cada vez mais que a 
teologia e a moral da família e do matrimônio, do amor 
e da sexualidade, não poderão ser ensinadas, entendidas 
e praticadas fora da moral social, política e econômica. /J. 



ELAS ESTÃO CHEGANDO ... 
Uma leitura feminista dos textos de Santo Domingo 

Ir. Ivone Gebara 

Introdução 

Elas estão chegando ... 
bruxas ou "Anjos da Guarda" 

da alma cristã do continente ( 1 ). 

Sete parágrafos são reservados para falar es
pecialmente das mulheres da América Latina e do 
Caribe nas Conclusões da IV Conferência Geral do 
Episcopado Latino-Americano (outubro de 1992). 

Muitas foram as expectativas e posturas em 
torno do documento final, dependendo da caminhada e 
das convicções dos diferentes grupos. 

Estou segura de que todas as mulheres que já 
iniciaram um processo de consciência feminista, isto é, 
um processo de percepção ampla das conseqüências 
nefastas do sistema patriarcal, que continua a governar a 
sociedade e as Igrejas, não estão decepcionadas com os 
resultados desta IV Conferência Não estão decepciona
das porque não tinham expectativas particulares em 
relação a este tipo de reunião. Não havia condições para 
se esperar algo mais e melhor. Em relação aos parágrafos 
dedicados às mulheres, faço minhas as palavras de 
Thomas Berry na sua crítica ao patriarcalismo. Creio que 
Santo Domingo não foge à já conhecida tendência do 
melhorismo, "tendência a efetuar constantes modifica
ções do sistema vigente, sem, porém, mudar o padrão 
básico de seu funcionamento" (2). 

Os eclesiásticos, sobretudo os representantes 
do poder central, não percebem a patologia em que 
estamos vivendo e, de forma especial, a que eles estão 
mantendo em nome de um pretenso poder justificado 
em Jesus Cristo. Decrevem, por um lado, situações em 
que se desconhece, na prática, a igualdade entre ho
mens e mulheres e, por outro, não percebem que seu 
poder repousa no exercício contínuo dessa desigualda
de. Falam das "proposições reducionistas sobre a natu
reza e a missão da mulher" (nº 105) e propõem a doutrina 
evangélica, segundo eles, "sobre a dignidade e vocação 
da mulher, ressaltando seu papel 'como mãe, defensora 
da vida e educadora do lar' " ( cf. nº 105, citando o nº 846 
de Puebla). Não percebem que sua teoria e prática 
revelam o reducionismo que denunciam. Por isso, a 
Igreja se coloca "do lado da vida e a defende na mulher" 
(cf. nº 106). Mas, quem é a Igreja que fala? Quem é a 
Igreja que defende a mulher? E por que precisa ela 
dessa defesa? Como entender essa mistura de posturas 
onde os que defendem são muitas vezes os próprios 
acusadores? 

Trata-se da Igreja dos Pais, dos Patriarcas, 
dos mantenedores da ordem sagrada da submissão, dos· 

que acentuam a menoridade social e eclesial das mu
lheres ... São eles que denunciam a violência contra a 
ordem chamada do Criador, mas não percebem que são 
eles também que mantêm uma ordem excludente, 
sexista e reducionista, e acabam identificando sua 
"desordem" com a ordem. São eles que na sua convic
ção pessoal de "atores" do Bem em nome de Deus, 
continuam o triunfalismo cristão e o triunfalismo epis
copal de quem se acredita dono da verdade ou pelo 
menos mais próximo dela. 

Marilena Chaui, escrevendo sobre o discurso 
masculino afirma: "Trata-se de um discurso que não só 
fala de "fora" sobre as mulheres, mas sobretudo que se 
trata de uma fala cuja condição de possibilidade é o 
silêncio das mulheres (3). 

O discurso episcopal dá a impressão de serum 
discurso de espectadores que não permitem a fala das 
"atrizes". 

Quanto às mulheres pobres ou empobrecidas, 
"Santo Domingo" lhes interessa muito pouco ou nada. 
A grande maioria nem soube desse evento e continua 
na sua luta cotidiana buscando sobreviver, pois este é 
hoje seu desafio maior. As diferentes declarações ofi
ciais do episcopado nada têm a ver com suas vidas. 

Quanto às líderes de grupos de base ligados a 
paróquias e grupos de classe média progressista, que 
ainda apostam nas mudanças a partir da hierarquia, 
talvez essas estivessem esperando algo mais e se sin
tam decepcionadas. Gostariam de uma palavra mais 
forte sobre suas próprias vidas para se sentirem confir
madas pela autoridade episcopal. 

Devemos admitir também que, para alguns 
bispos e sacerdotes, a falta de uma postura oficial mais 
clara e definida em relação a assuntos que envolvem as 
mulheres e têm a ver com uma prática concreta de 
Igreja pode retardar processos pastorais de maior par
tilha de responsabilidades, assim como retardar os 
avanços numa prática teológica mais igualitária. 

O pluralismo eclesial é uma realidade da qual 
não podemos fugir. Por isso temos de ousar, a partir da 
Assembléia de Santo Domingo e para além dela, supe
rar a compreensão da Igreja a partir do centralismo 
romano, ou a partir de uma comunhão eclesial fundada 
no poder e autoridade da hierarquia. 

Não quero "atirar pedras", nem denunciar "a 
palha no olho dos irmãos", pois este procedimento é 
próprio dos que se julgam puros e acreditam ser os 
únicos proprietários da verdade. Nem proponho uma 
mudança drástica nos hábitos e tradições de nossa 
Igreja, mas um caminho lento, pensado, no ritmo das 
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pessoas. Minha intenção é de provocar a reflexão a 
partir do pluralismo do mundo de hoje. Por isso, é 
numa linha de humor crítico, de poesia teológica femi
nista, de esperança profunda e aposta na gestação do 
novo que está sempre chagando que proponho às 
leitoras e aos leitores três pontos para reflexão. Estes 
farão, apenas de forma geral, alusão ao conteúdo dos 
parágrafos dedicados às mulheres. Não tenho a inten
ção de analisar os diferentes parágrafos para buscar
lhes as fontes teológicas e sua estrutura de sustentação 
teórica. Meu objetivo, como disse anteriormente, é 
provocara reflexão para além do texto. Este, a meu ver, 
não apresenta nenhuma novidade em relação ao que já 
conhecemos dos documentos oficiais da Igreja Católi
ca Romana, quando esta se refere aos direitos huma
nos. Apenas agora, nestas conclusões, se explicitam 
esses direitos em referência às mulheres latino-ameri
canas. 

Eis os itens que proponho para sua leitura e 
apreciação: 

1. As mulheres em Cristo e as mulheres na
terra índio-afro-atina. 

2. Denúncias e anúncios desde a doutrina
episcopal e desde o corpo das mulheres. 

3. As bruxas "quebram o encanto" e irritam os
santos. 

1. As mulheres em Cristo e as mulheres na terra
índio-afro-latina

O parágrafo 104, o primeiro que abre o dis
curso sobre as mulheres, e que se apresenta como o 
fundamento teológico inicial do que segue, é de uma 
teologia marcada por uma perspectiva bastante idealis
ta, no sentido de colocar de forma abstrata a possibili
dade da igualdade entre homens e mulheres a partir de 
Jesus Cristo. A gente poderia se perguntar pelo sentido 
concreto, existencial, dessas afirmações genéricas so
bretudo nos tempos atuais. Como tais afirmações po
dem de fato modificar comportamentos milenares? 

O parágrafo afirma que "em Cristo, plenitude 
dos tempos, a igualdade e complementaridade com o 

, 

que o homem e a mulherforam criados se faz possível". 
E segue afirmando que Jesus acolheu as mulheres e 
lhes devolveu sua dignidade. Antes dele parece que 
não houve culturas que valorizassem as mulheres, 
veiculando um profundo respeito à terra e às forças da 
natureza. Nenhuma alusão às culturas indígenas 
matricêntricas e às culturas africanas nas quais o aces
so ao divino é igualmente vivido por mulheres e 
homens. 

Esquecem-se, os bispos que elaboraram esse 
documento, de lembrar que a dignidade das mulheres 
lhes foi sutilmente retirada também pela Igreja mascu
. lina, ao longo dos séculos, e que não são seus represen
tantes os primeiros a hoje apoiar as lutas das mulheres 
nos diversos cantos do planeta. 

Imediatamente no texto, aparece Maria, vir
gem e mãe, que nos foi dada por Cristo e se tomou a 
protagonista da história por sua participação na missão 
do Salvador. Maria, segundo o documento, tem um 
papel importante na evangelização das mulheres lati
no-americanas, ajudando-as a serem "evangelizadoras 
eficazes como esposas, mães, religiosas, trabalhado
ras, camponesas, profissionais". A gente poderia, de 
novo, se perguntar pelo sentido profundo dessas afir
mações genéricas sobre Maria e as mulheres e por sua 
pertinência efetiva em nossa existência cotidiana. Será 
que Maria não foi muito mais instrumentalizada, ele
vada aos altares como senhora e rainha cultivando 
muito mais a dependência e a submissão do que provo
cando um real processo de auto-consciência e liberda
de? 

A exemplo de Jesus, os bispos reconhecem a 
dignidade das mulheres e, como ele, as acolhem, 
contanto que as mulheres não contrariem sua extraor
dinária natureza, na qual se conjuga virgindade e 
maternidade como expressões da vontade de Deus 
sobre elas. Dos homens não se fala de sua vocação à 
virgindade e à paternidade. Eles não precisam dessas 
funções para se definirem ... 

Constato que muitas de nós já estamos 
saturadas de ouvir o discurso sobre o respeito de Jesus 
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às mulheres, de como ele as valorizou e acolheu. No 
fundo essa é uma afirmação que significa que por si 
mesmas as mulheres não têm valor. Foi necessária uma 
intervenção especial de Jesus para valorizá-las e tal 
esforço deve continuar ainda hoje. Por isso, é preciso 
conscientizar os sacerdotes e dirigentes leigos ( cf. n2 

109) para que reconheçam e valorizem a atuação das
mulheres nas comunidades de base. Nunca se fala que
Jesus valorizou ou acolheu os homens. Eles não neces
sitam disso. Já são divinamente superiores (a história
dos grandes heróis o atesta suficientemente!).

Índias, africanas, mestiças, brancas, limpan
do cana, colhendo algodão, plantando feijão, limpando 
a casa, lavando roupa, ensinando e escrevendo, ocu
pando-se com o concreto da existência, não se sentem 
concernidas pelos discursos genéricos, que parecem 
mais direcionados a seres extraterrestres que a pessoas 
de carne e osso, que têm de enfrentar a luta cotidiana 
pela sobrevivência ou simplesmente a luta para viver 
de forma digna. 

A insistência em retomar certos textos da 
Bíblia e do Magistério, em começar por eles e encon
trar neles o fundamento do vivido parece cada vez mais 
distante daquilo que revolve nossas tripas, daquilo a 
que nós mulheres aspiramos como experiência de vida, 
de verdade, de ternura. Esses textos parecem prisões 
das quais os homens não podem fugir porque se sentem 
traindo Deus, traindo sua imagem, seu poder, sua 

. sagrada tradição. E nessa prisão querem aprisionar as 
mulheres, exortá-las, promover sua dignidade, promo
ver a igualdade e o respeito mútuo. Não percebem o 
quanto a Transcendência, o Divino da Vida lhes escapa 
à medida que se aprisionam, nos textos e aprisionam a 
vida neles. É como se todas as pessoas devessem vestir 
essa "camisa de força" para encontrar os caminhos da 
liberdade ou para fazer uma experiência de 
"transcendência". 

A vida concreta, a história atual, os clamores 
de mulheres e homens não parecem se constituir em 
fundamentos suficientes. É preciso mais, dizem os 
autores desse texto, é preciso algo absoluto, 

inquestionável, seguro, firme, e acabam fazendo de 
suas próprias afirmações temporais, relativas, frágeis, 
limitadas, seus absolutos. Não conseguem acolher a 
segura insegurança da vida, as multiformes expressões 
da existência que sempre nos convidam a ir mais além 
de nós mesmas, mais além de nossos dogmas numa 
espécie de acolhida incondicional do mistério que nos 
envolve, sem a pretensão de sermos suas/seus 
proprietárias( os). 

As índias choram o extermínio de seu povo, o 
assassinato de seus filhos e filhas, a condenação de suas 
crenças, não apenas ontem, mas hoje. As negras sofrem 
o desprezo irracional de sua cor e não podem aceitar
que se fale de inculturação do evangelho, pois tudo isso
lhes parece mais uma maneira de destruir sua herança
Afinal, seria apenas o Livro trazido pelos brancos a
fonte de aprendizado do amor? Seria seu conteúdo a
palavra de Deus? Seriam seus ritos mais próximos do
respeito à vida, à terra, ao ar, ao fogo, e ao conjunto das
energias cósmicas?

Perdidas estão as mestiças a procura de iden
tidade misturada, que poderia ser até bela se as ideolo
gias do branqueamento das raças não lhes torturasse o 
corpo e o espírito, alienando-as de sua história E as 
brancas? Empobrecidas ou cúmplices, dominadas ou 
dominadoras, são condenadas a perder sua humanida
de, sua história própria e repetem histórias impostas, 
identidades pré-fabricadas, escravizações recíprocas ... 

Há um fosso cada vez maior entre essas 
declarações patriarcais da Instituição, que pretensamente 
se pensa como único caminho de salvação, e a frágil vida 
cotidiana, a vida dos povos na sua rica diversidade, nas 
suas aproximações do mistério da vida Há um fosso 
entre as exortações feitas às mulheres e as feridas que 
sentem na carne ou as alegrias que lhes fazem vibrar as 
entranhas. Talvez esse fosso seja até positivo no atual 
momento da história Nele estão contidas as sementes 
de uma nova compreensão do ser humano para além da 
obsessão universalista que o cristianismo quis impor, 
para além da antropologia sexista que o caracterizou, 
para além do medo da diferença, para além de nossa 
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teologia imperialista que passa da salvação da alma à 
salvação do corpo, guardando sempre o mesmo cheiro 
de superioridade, que já começa a "embrulhar o estô
mago" (4). 

Esse momento de dor é também momento de 
graça, é gravidez de alto risco, que guarda em si a 
aposta por um futuro de bênção, embora o medo da 
maldição, dos caminhos tortuosos que fecham o acesso 
à vida, não deixe de estar presente. 

2. Denúncias e anúncios desde a doutrina episcopal
e desde o corpo da mulher

As denúncias presentes no texto de Santo 
Domingo sobre o desrespeito à dignidade da mulher 
provém de um universo masculino em que se acentua 
a falta de dignidade da mulher, mas não a do homem, 
mantenedor dessa situação. O discurso paternal quer 
"anunciar profeticamente o ser verdadeiro da mulher" 
(cf. n2 107) sem reduzi-la "a modalidades culturais 
transitórias" ... Quais seriam essas modalidades cultu
rais transitórias? Por que não são ao menos enumera
das? Esse discurso não seria o discurso da falácia do 
poder, que denuncia a "palha no olho do outro e não vê 
a trave em seu próprio olho"? Não é o discurso da 
máscara da bondade, daquela que tem de aparecer 
como o rosto da Instituição inteiramente devotada ao 
bem? Não é o discurso sobre a "outra", discurso que 
revela o medo real de ouvir sua voz, seu choro e seus 
gritos de alegria? 

As mulheres hoje denunciam essa fala gené
rica, essa fala a partir do poder, essa fala que supõe 
comportamentos femininos pré-estabelecidos e neles 
insiste para que a mulher "descubra os traços que a 
vocação feminina confere ao plano da salvação" (cf. nº 

108), Hoje, as verdades eternas parecem abaladas, sem 
consistência, embora o poder continue a usá-las como 
fonte de sustentação, como meio para nos fazer crer 
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que voltar à ordem anterior, voltar à natureza e suas leis 
é o caminho mais curto para estabelecermos uma 
sociedade justa e feliz segundo a vontade de Deus. 

O parágrafo 110 é ainda mais significativo 
nessa linha: "Denunciar tudo aquilo que, atentando 
contra a vida, afete a dignidade da mulher como o 
aborto, a esterilização, os programas antinatalistas, a 
violência nas relações sexuais ... ". As mulheres hoje 
denunciam essa construção ideológica que faz delas 
mesmas "agentes de violência", sobretudo quando 
agem contrariando sua "natureza", por exemplo, rei
vindicando que "a maternidade seja reconhecida como 
um direito que se pode ou não exercer, em lugar de 
tomá-la como instinto, ou reivindicando o direito de 
agirem como seres pensantes" (5). 

A denúncia a partir do discurso da "oficialida
de" eclesiástica começa a perder sua força e sua auto
ridade diante das contradições presentes em seus com
portamentos ao longo da história latino-americana. A 
"ecclesia masculina" sempre culpabilizou e condenou 
o corpo da mulher. Não se interessou em ouvir suas
questões, as trágicas situações de vida que a sociedade
lhe impôs. Apenas estabeleceu regras a partir de um
ideal que desconhece as condições reais da vida, que
desconhece as paixões e o mistério da sexualidade
humana. Reduz o relacionamento humano a certas
normas mais ou menos mecânicas, programáveis como
uma máquina, à qual impomos os programas deseja
dos, e basta acionar um botão para que nossas ordens
sejam obedecidas. · 

Não é do lugar do poder que se anuncia o 
resgate do corpo das mulheres, mas a partir de seus 
próprios corpos obrigados aos mil e um holocaustos do 
sistema excludente no qual vi vemos. Não é a partir dos 
princípios que teoricamente defendem a vida, que esta 
é respeitada, mas sim a partir da solidariedade afetiva 
e efetiva com os corpos violentados, abandonados, 
doentes, excluídos. Hoje são os diferentes grupos de 
mulheres: Mulher e Cidadania, S.O.S Corpo, Cais do 
Porto, Rede Mulher, Mulher e Libertação, Associa
ções de Mulheres, Associações de Mães, Associações 
Antiviolência Feminina, Mulheres para a Paz, Mães da 
Praça de Maio, Mulher e Teologia, e tantos outros onde 
se anuncia e se conquista, de uma forma ou de outra, a 
dignidade das mulheres. 

As denúncias e os anúncios não são dois 
momentos separados, mas o próprio ato de denunciar 
já implica numa prática diferente que se impõe, prática 
que nos dá autoridade sobre nós, sobre os caminhos de 
nossa história, sobre nossa frágil, porém única, contri
buição para o presente e para o futuro da vida humana 
e da vida na Terra. 

3. As bruxas "quebram o encanto" e irritam os
santos

"Hoje as bruxas são legião no século XX. E 
são bruxas que não podem ser queimadas vivas, pois 
são elas que estão trazendo pela primeira vez na histó-



ria do patriarcado, para o mundo masculino, os valores 
femininos. Essa inserção do feminino na história, res
gatando o prazer, a solidariedade, a não-competição, a 
união com a natureza, ialvez seja a única chance que a 
nossa espécie tenha de continuar viva" (6). 

As mulheres feministas, as novas bruxas do 
século XX, estão "quebrando o encanto" do patriar
calismo, estão desvendando seus segredos, suas fórmu
las e poções mágicas. Estão brincando com sua autori
dade sagrada, denunciando seus fundamentos abalados, 
suas projeções no mundo religioso; estão irritando os 
santos patriarcas com suas novas bruxarias. 

À medida que mostram a atual inconsistência 
dos propósitos da autoridade religiosa e de suas teorias, 
vão delineando, a partir da própria vida, caminhos mais 
espirituais que religiosos. Espirituais porque tocam aquilo 
que é essencial à vida, e, por isso, ultrapassam as fron
teiras dos fundadores de religiões, de seus sacerdotes, de 
seus dogmas, de seu poder sagrado excludente. 

Isso significa que há uma novidade frágil que 
está irrompendo no meio das empobrecidas(os), no 
meio de alguns movimentos de intelectuais: a Vida é 
ela mesma divina em todos os seus aspectos e para 
defendê-la, os dogmas tradicionais não são mais neces
sários, nem mesmo a ação dos sacerdotes no sentido 
tradicional, pois somos de certa forma todos e todas 
sacerdotes e sacerdotisas da vida. Há como que uma 
reorganização do próprio sentido da vida humana, no 
interior da VIDA. Essa reorganização de sentido co
meça a acontecer em diferentes grupos e pessoas 
individuais, anunciando algo que provavelmente terá 
consistência histórica no próximo milênio. 

Uma nova solidariedade se cria, uma nova 
cumplicidade se faz presente, isto é, cumplicidade das 
pessoas que percebem a exaustão das teologias atuais, 
o vazio dos discursos genéricos e preferem a insegu
rança teórica, a liberdade interior duramente conquis
tada a uma submissão que embota o espírito e impede
a criatividade que deveria nos caracterizar.

A proposta das bruxas do século XX não é 
violenta. Não quer eliminar aqueles e aquelas que 
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ainda necessitam acreditar na organização hierárquica 
do mundo e na conseqüente diversificação das funções 
de autoridade a partir desse esquema. Acolhe a coexis
tência de diferentes organizações de sentido da vida, 
subsistindo num mesmo período histórico, e, por isso 
mesmo, se permitem pronunciar uma palavra diferen
te; uma palavra que, para elas, é considerada a Boa 
Nova já. vivida por diferentes grupos. Uma Boa Nova 
que não é uma teoria, ou uma abstração, ou a repetição 
literal de textos fundadores de uma religião, mas uma 
Boa Nova capaz de devolver à vida um novo entusias
mo, que nos coloca numa postura de artesãs do Sentido 
e, ao mesmo tempo, de "colhedoras" e agraciadas de 
um Sentido que nos ultrapassa. 

Para muitas pessoas o discurso das bruxas 
parece inconsistente e, de fato, o é, dentro dos limites 
rígidos das teologias cristãs tradicionais. Sua consis
tência não vem da possibilidade de armar variações 
religiosas dentro de um mesmo jogo, onde certas 
muralhas estabelecem de antemão os limites de nossos 
passos, de nossa dança e de nossa imaginação criadora. 
Sua consistência vem de uma espécie de intuição vital 
que vai consentindo e celebrando a vida para além das 
normas pré-estabelecidas, vai denunciando as injusti
ças e construindo relações justas já, agora, nos estreitos 
limites do doméstico, do cotidiano e do social mais 
amplo. São ações simples, gestos de solidariedade, 
denúncias firmes, autoconsciência das propostas 
opressoras ... coisas pequenas que ajudam a acordar 
para algo maior. 

Derrubar os muros para que nossa dança seja 
mais livre, furar os dogmas para que nossa verdade não 
seja limitada a fórmulas, expor-se ao vento que açoita, 
descabela e acaricia e não ao gel ou à brilhantina de 
nossas instituições que impede as mudanças e os so
pros benéficos do Espírito. E, por ironia da vida, alguns 
insistem em afirmar que o gel nos cabelos e no corpo 
é fidelidade ao Espírito! 

As bruxas estão irritando os santos porque 
estão propondo e vivendo outro tipo de santidade. Uma 
santidade sem receitas pré-estabelecidas, sem formas 
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delimitadas, sem dez mandamentos e nem cinco, sem
sete sacramentos e quatro virtudes ... Uma santidade
onde somos sempre convidadas( os) a ir mais longe no
amor, na ternura, na solidariedade, na teoria e na
prática.
Conclusão 

"Eu sou o caminho, a verdade e a vida";
palavras do evangelho de João, consagradas pela tradi
ção, como sendo de Jesus. Meu problema não é com
São João, nem com o fato de Jesus ter pronunciado ou
não essas palavras. Minha dificuldade é com o uso que
a tradição fez dessa afirmação. Ao dizer que Jesus é o
"caminho, a verdade e a vida", acabamos identificando
esse caminho com as propostas da sociedade patriar
cal, com o Ocidente, com o jeito de compreeder o ser
humano; jeito parcial, tomado como universal. A esse
respeito diz Raimon Panikkar que nosso cristianismo
marcado pela Europa guarda a crença de que o homem
europeu acredita representar a humanidade (7). Por
isso, nos tomamos "modelo" para o mundo e queremos
continuar a sê-lo, sem perceber que a evolução do
mundo nos aponta outros caminhos ... Talvez cami
nhos de maior humildade, de reciprocidade, de comu
nhão real a partir de nossas diferenças e semelhanças.

Essa espécie de superioridade humana muitas
vezes disfarçada em bondade espiritual esconde o

complexo de infalibilidade que, se atribuído no passa
do ao papa, é expressão e reflexo de um comportamen
to latente nos cristãos em relação aos outros povos e
credos da terra. Conquista e conversão dos povos para
o cristianismo são decorrentes de uma mesma postura
de superioridade, a partir da qual acredita-se que repre
sentamos a humanidade, que possuímos o caminho da
salvação, que a verdade se encarnou em nós, que só
noss� propostas conduzem à vida verdadeira, que
temos autoridade de intervir nas culturas e grupos
minoritários, que podemos pronunciar nossa palavra
de julgamento ou de paterna clemência ...

O magistério eclesiástico aparece ao mundo
como sendo ele mesmo "o caminho, a verdade e a vida",
mesmo se continua a atribuir essa frase a Jesus. Essa
pretensão está provocando um mal-estar crescente nos
diferentes grupos marcados pela lucidez e pelo bom
senso de quem ama apaixonadamente a vida e, sobre
tudo, nos grupos mais conscientizados de mulheres.

Então, o que dizer agora? Acabar com tudo?
Destruir nossas instituições? Nossos símbolos eter
nos? Fechar nossos seminários e noviciados? Mudar
imediatamente nossa compreensão da pastoral da Igre
ja? Negar o Magistério e a tradição? Destronar o papa?
Mandar de volta para suas casas os núncios apostóli
cos? Para onde ir? Que farer?
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Estou absolutamente segura que não é esse o 
caminho. Mas o caminho parece ser uma aventura 
interior frágil, insegura, um caminho de interioridade, 
de autoconsciência pessoal e coletiva, de reencontro 
profundo conosco, com os outros e outras. Um cami
nho interior que nos leve sem temor até o fundo de nós 
mesmas(os), até nossa maravilhosa fragilidade, até 
aquele lugar comum em que todos, mulheres e homens 
nos sentimos iguais e, ao mesmo tempo, diferentes; 
fortes e, ao mesmo tempo, frágeis; lugar de misericór
dia; lugar de sopro criador do mesmo ESPÍRITO; lugar 
de onde sempre podemos nascer de novo, e louvar. 

Encetada a aventura interior, o enfrentamento 
doloroso e cheio de ternura com nós mesmas(os),o 
caminho criativo para o respeito à VIDA se abrirá com 
mais facilidade. Não nos imporemos mais como 
mestres(as), mas o diálogo, o aprendizado comum, a 
reciprocidade efetiva, o respeito às diferenças farão 
parte de nosso comportamento habitual. Como diz a 
poetisa Adélia Prado: "cesse de uma vez meu vão 
desejo de que o poema sirva a todas as fomes" (8). 

É duro aceitar o provisório, a palavra múltipla 
e mutável, as fomes diversas, a saciedade plural e a 
impossível saciedade, o fato de ser um(a) entre 
tantos(as), o fato de ser simplesmente e extraordinari
amente mortal. 

O narcisismo que caracteriza especialmente o 
poder religioso como qualquer outro poder, precisa ser 
vencido como condição para o encontro salvífico con
sigo e com os diferentes grupos humanos. Inebriar-se 
perdidamente pela própria imagem, sentindo-se inves
tido de um poder divino para conduzir as consciências 
alheias pode levar a muitas espécies de destruição e à 
perniciosa ilusão de sentir-se superior. 

O que as mulheres latino-americanas, as bru
xas, pedem, não é a destruição das pessoas que neste 

sistema exercem cargos de autoridade. Simplesmente 
propõem que se abram para si mesmos, que se abram 
para as falas e experiências diferentes das suas, que não 
se sintam tão dominadoramente responsáveis, tão pa
ternalmente infalíveis, tão sabiamente investidos do 
poder de Deus que acabem se esquecendo de sua 
própria condição humana. Nós mulheres estamos de
nunciando os perigos que atentam sobre a vida desses 
homens, contra a sua própria dignidade e pedimos que 
sejam simplesmente companheiros que buscam no 
claro-escuro da vida os caminhos da ternura, da com
paixão e da justiça. 

Pedimos para ser irmãs e irmãos marcados 
pela vulnerabilidade dos que se sabem necessitados, 
dos que se confessam possuídos pela paixão pela Vida, 
dos que sabem que não sabem. � 
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importados, estilo espanhol: Peso de aproximadamente 4 kg., com 1.10 m de altura 

IMAGENS 

EM MADEIRA NOBRE: Cristo crucificado, em várias medidas, de Nossa 
Senhora, Cristo morto etc. EM GESSO: Todo tipo de imagens, desde 20 cm 
até 2,20 m; com acabamento fino, olhos de vidro. PRESÉPIOS E MENINOS 
JESUS em diversos modelos. 

MOBÍLIA PARA PRESBITÉRIO 

EM MADEIRA artisticamente trabalhada; EM METAL modelos variados: 
pedestal para leitura da Palavra, pedestal para círio pascal, pedestal para 
pia batismal, pedestal para castiçais etc. 
CADEIRAS para celebrante, BANQUINHOS para acompanhante; MESA 
DE ALTAR, GENUFLEXÓRIO para uma e duas pessoas (próprio para 
casamento). 

DIVERSOS 

SACRÁRIOS 
Óstias, vinho, cálices, cibórios, tecas, tunôulos, ostensórios, tubos p/ santos 
óleos, asperges, caldeirinha p/ água benta, báculos, anéis, cruz peitoral etc. 
GRANDE SORTIDO em medalhas, crucifixos, terços, chaveiros, ímãs, 
escapulários, velas etc. 
Atendemos encomendas para festas montando chaveiros, ímãs etc., com a 
estampa do padroeiro da festa. Consulte-nos com mais de trinta dias de 
antecedência. 

PARAMENTOS 

Túnicas, estolas, toalhas de altar, toalha de mesa credência, sanguíneos, 
pala, manustérgio, corporal etc. 

OFERECEMOS A MAIS AMPLA LINHA DE ARTIGOS RELIGIOSOS 

Qualquer que seja sua necessidade sobre material litúrgico, procure-nos. Estare
mos esperando sua visita em nossa exposição. 

Despachamos material para todo o Brasil. 
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PERSPECTIVAS 
PARA O ECUMENISMO: 

De Medellín a Santo Domingo 
Pe. José Oscar Beozzo 

A dimensão ecumênica em Medellín, após a 
abertura propiciada pelo Concilio Vaticano II.foi vivida, 
com emoção, quase como festa de reencontro, após 
séculos de separação. Ela culminou com uma eucaristia 
final partilhada por todos: católicos, evangélicos e orto
doxos. 

Em Santo Domingo, não se repetiu nem o clima 
festivo, nem muito menos a concelebração com 
intercomunhão. Nem por isso o ecumenismo deixou de 
ser um tema crucial para a IV Conferência do Episcopa
do úitino-Americano. 

1. A composição da delegação ecumênica

Nesta assembléia, com o dobro de participantes 
com direito a voto, em relação a Medellín, o mjmero de 
observadores não-católicos foi reduzido � onze para 
apenas cinco: Emílio Castro, secretário do Conselho 
Mundial de Igrejas (CMI), pastor da Igreja Metodista do 
Uruguai, que, porém, não compareceu, ao ser convidado 
a título pessoal e não institucional; Júlio César Holguin, 
bispo anglicano da República Dominicana; Ricardo 
Pietrantonio, da Igreja Evangélica Luterana Unida da 
Argentina; Edgar Moros Ruano, reitor do Seminário 
Teológico Presbiteriano e Reformado da Grande Co
lômbia e Max.imos Aghiorgousis, bispo ortodoxo da 
Diocese de Pittsburgh nos Estados Unidos. 

O número não foi diferente do de Puebla, 
quando o ecumenismo no âmbito do CELAM já entrava 
numa estratégia de baixo perfil. É diferente porém a 
composição da delegação: 

Em Puebla os cinco procediam da América 
Latina, dos quais três eram evangélicos, um ortodoxo, o 
exarca para a América Central e um judeu, o secretário do 
Congresso Judaico Latino-Americano. Em Santo Do
mingo, com a ausência de Emílio Castro, a delegação dos 
observadores ficou reduzida a quatro pessoas, uma das 
quais, o observador ortodoxo, procedia dos Estados 
Unidos. Deixou de ser convidado o representante judaico 
e acrescentou-se outro evangélico, de uma das Igrejas 
ausentes de Puebla, a Presbiteriana. 

O convite ao secretário geral do CMI, podia 
significar a escolha do interlocutor romano no diálogo 
ecumênico, confirmando uma das tendências desta as
sembléia: o peso preponderante de Roma na sua prepa
raçãoerealização. Trocava-se assim o interlocutornormal, 
em âmbito latino-americano que seria o Conselho Lati
no-Americano de Igrejas, o CLAI, pelo CMI. Ou teria 
sido esta a forma elegante de se excluir uma representa
ção do CLAI, com quem o CELAM tivera um atrito a 

propósito das comemorações dos 500 anos? Foi uma 
perda, porém, que uma pessoa de tão longa experiência 
ecumênica e da estatura espiritual e moral de Federico 
Pagura, presidente do CLAI, não fosse convidada para 
Santo Domingo. Outraaltemativaseriaconvidarpessoas 
envolvidas nos dois conselhos ecumênicos do continente, 
onde está presente a Igreja Católica, como um dos 
membros: o CCC (Caribbean Council of Churches) para 
o Caribe ou o CONIC (Conselho Nacional de Igrejas
Cristãs) para o Brasil.

2. Ecumenismo na preparação e abertura da �m
bléia

Entre os indícios de uma política oficial de 
perfil mais baixo para o ecumenismo, estão os documen
tos preparatórios e o discurso inaugural do papa. 

Dentre os três documentos oficiais prévios à 
assembléia, o "Elementos de reflexão" (ER-1990), o 
de "Consulta" (DC-1991) e o de "Trabalho" (DT-
1992), o melhor foi inegavelmente o último, e, mesmo 
este, permanece não apenas insuficiente, mas inaceitável 
na sua escassa abordagem sobre o tema ecumênico, 
reduzido a dois parágrafos (298-299). O primeiro regis
tra a existência de um diálogo que se desenvolve com 
grupos "não católicos" de diversas índoles e o segundo 
assinala as dificuldades e ambigüidades do diálogo. 
Citamos textualmente: "O diálogo ecumênico na Amé
rica Latina, afora alguns casos excepcionais, está con
dicionado às circunstâncias que o tomam particularmen
te difícil e ambíguo, devido à intenção, métodos e atitudes 
negativas de certos grupos para com a Igreja Católica" 
(DT 299). 

Nos últimos números sobre a Bíblia (195-196), 
não é lembrada a fecunda colaboração ecumênica, em 
traduções, comentários, como o "Comentário Bíblico" 
editado conjuntamente por duas editoras evangélicas, a 
Sinodal da IECLB e a Imprensa Metodista e uma cató
lica, a Vozes; em centros de formação como o CEBI 
(Centro Ecumênico Bíblico), o DEI (Departamento 
Ecumênico de Investigação) da Costa Rica ou o CESEP 
(Centro Ecumênico de Serviços à Evangelização e Edu
cação Popular). 

No discurso inaugural (DI) do papa, na abertura 
da IV Conferência(l 2/10/92),não há sequeruma sauda
ção ou alusão à presença dos observadores das outras 
Igrejas Cristãs, ali presentes como convidados. No dis
curso inaugural de Puebla estava ausente ta..,ibém a 
saudação, mas a presença e o papel dos observadores foi 
assinalada ao final do discurso. 
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Nenhuma vez, no discurso de Santo Domingo, 
é invocada a dimensão ecumênica como parte integrante 
da "nova evangelização'', como reafinnara recentemen
te o próprio papa, em discurso ao Sínodo de Roma, numa 
calorosa saudação à delegação ortodoxa ali presente: 
"[ .•• ] demo-nos conta de quanto a nova evangelização é 
tarefa de todos os cristãos e de quanto depende disto a 
credibilidade das Igrejas na nova Europa". Agregava 
ainda o papa que o convite para estarem ali presentes 
exprimia "a solicitude do Sínodo pela busca da plena 
unidade entre os cristãos, a qual é uma prioridade na 
pastoral da Igreja do nosso tempo e, em particular, na do 
bispo de Roma". Acrescentava ainda que "o intento 
ecumênico não provém de uma iniciativa pastoral con
tingente, mas da vontade mesma de Cristo" (Discurso de 
João Paulo II aos participantes do Sínodo Romano, 27 / 
06f)2, inL 'Osservatore Romarw, n2 27, 05/07 /92, p. 4). 

A ausência de acolhida e de reafirmação da 
vontade ecumênica da Igreja Católica, no campo da 
evangelização, foi inversamente agravada por um longo 
parágrafo dedicado aos "lobos vorazes" que assediam o 
rebanhonafiguradas"seitas"edos"movimentos'pseudo
espirituais' cuja expansão e agressividade urge enfren
tar" (DI 12). 

Esses fatos - aliados à recente carta da Con
gregação para a Doutrina da Fé sobre alguns aspectos da 
Igreja entendida como comunhão (1992), em que o 
ecumenismo perde muito do frescor e elã do Concílio 
Vaticano II-, prognosticavam um difícil caminho para 
as questões ecumênicas durante a IV Conferência. 

3. O ecumenismo nos trabalhos da �mbléia

Os acontecimentos, durante a assembléia, se
guiram dois cursos distintos: um derivado desse clima 
praticamente anti-ecumênico que se instalou em diver
sos setores da Igreja Católica, a pretexto do proselitismo 
e agressividade das "seitas", e outro, proveniente dos que 
estavam sinceramente empenhados em construir a uni
dade e alargar o campo do ecumenismo para novos 
horizontes, em que pesem inegáveis dificuldades e 
obstáculos. 

O clima adverso acabou espelhando-se no sen
timento de alguns dos observadores que, em determina
do momento, pensaram em abandonar a Conferência, 
onde sua presença parecia mais bem tolerada do que 
bem-vinda. Espelhou-se no conflito surgido na comissão 
Squedevia,paradoxalmente,ocupar-sede"Ecumenismo, 
diálogo inter-religioso, seitas e novos movimentos reli
giosos". Na impossibilidade de entender-se, dividiram
se os integrantes em duas comissões: uma dedicada ao 
ecumenismo e ao diálogo, e outra às seitas e novos 
movimentos religiosos. Espelhou-se ainda na surda opo
sição de um grupo, pequeno mas influente, a qualquer 
proposta de colaboração ecumênica, notadamente à da 
comissão 22 de ecologia de que a Conferência "assumis
se ecumenicamente as linhas do programa 'Justiça, paz 
e integridade da criação' do C:MI". 
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Um segundo curso, derivado da positiva expe 
riência ecumênica em diversos países e setores dai 
Igrejas, nestes últimos trinta anos, desembocou nUIIll 
consciência mais viva dos novos desafios ao compromis
so ecumênico na América Latina e no Caribequepedian 
uma reformulação dos conceitos e das práticas vigentes 

Este novo curso afirmou-se em várias das trintz 
comissões temáticas, em que os participantes estiveran 
divididos. Em que pese a atribulada trajetória dos textcl! 
aí produzidos, os referentes ao ecumenismo logrararr 
ampla aprovação no documento final da Conferência. 

As propostas relativas ao ecumenismo podert 
ser encontradas em três diferentes blocos de textos e 
alinhadas em três diferentes perspectivas: 

1. As que se encontram nas nove comissões que
integram o bloco da "Promoção humana" (157-209). 

2. As presentes nos resultados da comissão 8 de
ecumenismo (132-138). 

3. As que emergem da comissão 26: "Unidade
e pluralidade das cultt1ras: culturas indígenas, culturas 
afro-americanas, culturas mestiças" (243-251). 

3.1. O ecumenismo nas comissões de promoção huma11'J 

A perspectiva das comissões de promoção hu
mana (157-209) é a de uma Igreja centrada no serviço a 
todos os seres humanos e, por isso mesmo 
ecumenicamente situada, na luta pela vida e dignidade 
das pessoas, a partir dos mais pobres e das grandes 
maiorias excluídas. Igreja aberta à cooperação com 
outras Igrejas, instituições, movimentos sociais e todos 
os homens e mulheres de boa vontade, empenhada, a 
partir da sociedade civil, na consecução de uma demo
cracia pluralista, justa e participativa. 

Isso coloca o ecumenisino no horizonte mais 
amplo possível, no empenho pela VIDA em todas as suas 
dimensões, vida tão diminuída e ameaçada, sem colocar 
nem barreiras nem fronteiras para a cooperação nos 
esforços humanos pela justiça, pela paz, pela preserva
ção da criação. 

3.2. O ecumenismo na comissão 8: "Ecumenismo, diálogo 
inter-religioso, seitas e novos movimentos religiosos" 

A Comissão de Ecumenismo viveu um proces
so conflitivo que levou à constituição de duas comissões 
separadas(conformedissemosacima).Adeecumenismo 
situou-se numa visão mais clássica em sua primeira 
parte. Em tempos de hesitações e recuos na caminhada 
ecumênica não deixam, porém, de ser importantes suas 
propostas de: 

- reafirmar o ecumenismo como "prioridade
pastoral da Igreja de nosso tempo"; 

-consolidaroespíritoeotrabalhoecumênicos;
- aprofundar as relações de convergência e

diálogo com as Igrejas que rezam conosco o Credo 
Niceno-Constantinopolitano; 

-intensificar o diálogo teológico-ecumênico;
-incentivar a oraçãoem comum pela unidade

dos cristãos; 



-promover a formação ecumênica nos cursos
de formação dos agentes de pastoral, principalmente nos 
seminários; 

-incentivar o estudo da Bíblia entre os teólo
gos; 

-manter e reforçar programas e iniciativas de
cooperação conjunta no campo social e na promoção de 
valores comuns (135). 

Numa segunda parte, apontou-se desafios de se 
"iniciar um diálogo religioso com as religiões não-cristãs 
presentes em nosso continente, particularmente as indí
genas e afro-americanas, durante muito tempo ignoradas 
e marginaliz:adas", apresentando "a existência de pre
conceitos e incompreensões como obstáculo para o 
diálogo" (137). 

Entre as propostas para intensificar o diálogo 
são elencadas: 

- levar a cabo uma mudança de atitude de
nossa parte, deixando para trás preconceitos históricos 
para criar um clima de confiança e aproximação; 

-promovem diálogo com judeus e muçulma
nos; 

- aprofundar entre os agentes de pastoral o
conhecimento do judaísmo e do islamismo; 

-animar entre os agentes de pastoral o conhe
cimento das outras religiões e formas religiosas presen
tes no continente; 

-promover ações em favor da paz e da promo
ção e defesa da dignidade humana, assim como a coope
ração na defesa da criação e do equilibrio ecológico, 
como uma forma de encontro com outras religiões; 

-buscar ocasiões de diálogo com as religiões
afro-americanas e com os povos indígenas, atentos para 
nelas descobrir as "sementes do Verbo" ... (138). 

As propostas aí contidas refletem a situação de 
. áreas predominantemente indígenas ou afro-americanas 
ou ainda de ilhas do Caribe, com populações vindas da 
Índia (Trinidad Tobago) ou Indonésia (Suriname) e 
majoritariamente muçulmanas. Reflete tamf?ém a reali
dade de um ecumenismo que começa a ganhar um rosto 
latino-americano e caribenho, tateante em passos e for
mulações por veres hesitantes ou restritivas, como na 
conclusão do parágrafo 138, em que a proposta de 
diálogo e convite para descobrir as sementes do Verbo 
nestas religiões, conclui:" ... evitando qualquer forma de 
sincretismo religioso" (138). Sem sincretismo dificil
mente haverá inculturação real e profunda. Havia, pois, 
que retomar o sentido primeiro da palavra, livrando-a da 
carga negativa que a ela foi acrescentada. 

3.3. O ecumenismo frente à diversidade étnica, cultural
e religiosa do continente 

As propostas mais abrangentes que implicam 
numa reformulação da concepção do próprio 

SONORIZAÇÃO DE IGREJAS, ESCOLAS, 
GINÁSIOS DE ESPORTES 

E EQUIPAMENTOS ESPECIAIS DE ÁUDIO 

Fon.e (051) 342-4833 

Fax (051) 342-4010 

Av. Pátria, 275 -CEP 90230-071 PORTO ALEGRE- RS 
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ecumenismo, emergiram da comissão 26, encarregada 
do tema: "Unidade e pluralidade das culturas indígenas, 
afro-americanas e mestiças" (243-251). 

A comissão, contrastando com a insistência de 
Puebla no "radical substrato católico da América Lati
na", parte do reconhecimento da realidade multi étnica e 
pluricultural do con�inente: "Nele convivem povos abo
rígenes, afro-americanos, mestiços e descendentes de 
europeus e asiáticos, cada qual com sua própria cultura 
que os situa em sua respectiva identidade social, de 
aco�o com a cosmovisão de cada povo ... " (244).

Reconhece a alta significação dos valores hu
manos cultivados pelos povos indígenas e a trajetória 
conflitiva das relações culturais no continente (245). 

· Assinala a particular resistência dos afro-americanos
aqui trazidos como escravos e os valores humanos de
suas culturas que "expressam a presença de Deus cria
dor'' (246).

Introduz a necessária constatação do pecado na
expansão colonial do Ocidente e da parte dos cristãos e
da Igreja nestes atropelos: "É certo que, durante quatro
séculos, vários milhões de africanos negros foram trans
portados como escravos, arrancados violentamente de
suas terras, separados de suas famílias e vendidos como
mercadorias. A escravidão dos negros e as matanças de
indígenas foram o maior pecado da expansão colonial do
Ocidente. Infelizmente, no que se refere à escravidão, ao
racismo e à discriminação, houve batizados que não se
mantiveram alheios a essa situação" (246).

Apresenta a religiosidade popular como "for
ma inculturada do catolicismo" (247).

Afuma a ação de Deus através do seu Espírito
no interior de todas as culturas (243) e a analogia entre a
encarnação e a presença cristã no contexto sociocultural
e histórico dos povos que conduz à afirmação teológica
da inculturação.

Como linha pastoral, "depois de pedir perdão
com o papa a nossos irmãos indígenas e afro-america
nos", propõe-se em relação aos nossos irmãos indígenas:

-oferecer o evangelho de Jesus, com o teste
munho de uma atitude humilde, compreensiva e proféti
ca, valorizando sua palavra através de um diálogo respei
toso, franco e fraterno, esforçando-nos por conhecer suas
línguas;

- crescer no conhecimento crítico de suas
culturas para apreciá-las à luz do evangelho;

- promover a inculturação da liturgia, aco
lhendo com apreço seus súnbolos, ritos e expressões
religiosas ... ;

-acompanhar sua reflexão teológica, respei
tando suas formulações culturais que os ajudem a dar
razão de sua fé e esperança;

-crescernoconhecimentode suacosmovisão
que faz da globalidade-Deus, homem, mundo-, uma
unidade que impregna todas as relações humanas, espi
rituais e transcendentes;

-promover nos povos indígenas seus valo�
culturais autóctones, através de uma inculturação de 
Igreja, para alcançar uma maior realização do Reine 
(248). 

Em relação aos afro-americanos, afirma o do
cumento que a Igreja, na sua missão evangelizadoI'é. 
"conscientedoproblemadamarginalizaçãoe doracismc 
que pesa sobre a população negra, quer participar d05 
seus sofrimentos e acompanhá-los em suas legítimas 
aspirações em busca de uma vida mais justa e digna pm 
todos" (249). 

Seguem-se as propostas: 
-"Por isso mesmo, aigrejanaAméricaLatim 

e no Caribe quer apoiar os povos afro-americanos lll: 

defesa de sua identidade e do reconhecimento de seus 
próprios valores; como também ajudá-los a mater vivos 
seus usos e costumes compatíveis com a doutrina cristã 
(Discurso do papa João Paulo II aos afro-americanos em 
Santo Domingo); 

- do mesmo modo nos comprometemos a
dedicar especial atenção à causa das comunidades afro. 
americanas, no campo pastoral, favorecendo as mani
festações religiosas próprias de suas culturas; 

- desenvolver a consciência da mestiçagem.
não só racial mas cultural, que caracteriza as grandes 
maiorias em muitos de nossos povos, pois está vinculada 
com a inculturação do evangelho (249). 

Em termos de promoção humana das etnias, os 
bispos propõem: 

-"Para uma autêntica promoção humana, a 
Igreja quer apoiar os esforços que estes povos fazem para 
ser reconhecidos como tais, pelas leis nacionais e inter-

- nacionais, coin pleno direito à terra, às suas próprias
organizações e vivências culturais, a fim de garantir o
direito que têm de viver segundo sua identidade, sua
próprialínguaeseuscostumesancestrais,edeserelacionar
em plena igualdade com todos os povos da terra" (251).

Conclusão

Este descentramento do ecumenismo dos qua
dros estreitos das relações institucionais entre Igrejas 
cristãs, para resituá-lo no eixo das preocupações com a 
vida concreta dos empobrecidos, nas suas demandas por 
pão, terra, trabalho, dignidade, cidadania e ainda no 
horizonte das culturas concretas do continente, abre pers
pectivas novas e promissoras. Ficam aqui e ali percalços e 
incoerências, frutos de posições conflitantes, mas que 
não comprometem as aberturas e avanços propostos para 
a caminhada ecumênica. 

Nesse sentido, Santo Domingo deixa um saldo 
positivo nas orientações para um ecumenismo que ul
trapasse as relações entre as Igrejas cristãs, tomando-se 
cultural,socialereligiosamentesituadofrenteaosdesafios 
dos povos todosdaAméricaLatinaedoCaribe, com suas 
culturas, religiões e luta cotidiana por identidade e dig
nidade, por vida e justiça. !J. 

Os Paulinos distribuem gratuitamente esta revista a todas as paróquias e entidades religiosas do Brasil. Pedidos avulsos 
são atendidos em qualquer parte do ano, terminando em dezembro. Aceitamos contribuição para as despesas do correio. 
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O PROCESSO ECLESIAL LATINO-AMERICANO, 
A ASSEMBLÉIA E O DOCUMENTO 

DE SANTO DOMINGO 

Pe. José Marins, Ir. Teolide M. Trevisan, Ir. Carolee Chanona 

A "nova evangelização" vem sendo a grande 
iniciativa do Espírito nas Igrejas da América Latina e 
Caribe, proclamada conjuntamente nas assembléias ge
raisdeMedellin,PueblaenadeSantoDomingo(doravante 
SD), que se insere na mesma "Tradição". 

Trata-se de uma caminhada! 
SD não é o primeiro nem o último passo desse 

movimento.Nem éfatoisolado.Épartedeumaárvorede 
raízes mais antigas e profundas. 

O que se deve discernir é se foi um passo para 
frente ou para trás. Se o fruto continua sendo da mesma 
árvore. 

Alguns mais exigentes, ou mais realistas, res
tringiram qualquer entusiasmo. Resumiram sua apreci
ação no símbolo de um helicóptero que, só para se manter 
no mesmo lugar, tem que dar a rotação total às hélices e 
gastar considerável energia ''Tudo considerado, dizem 
eles, o documento da IV Assembléia, mesmo com suas 
limitações, já se poderia considerar um passo, dadas as 
realidades turbulentas criadas pelas novas frentes _at
mosféricas que vêm de outros hemisférios ... " 

Afinal, SD se coloca em continuidade ou em
ruptura com Medellin e Puebla? 

Essa questão exige que se percorram quatro 
referências relacionadas entre si, sem se confundirem: a 
caminhada eclesial, a preparação para SD, a assembléia 
em si, o documento final. 

Sobre a caminhada eclesial latino-americana e 
caribenha, vozes de todas as partes coincidem numa 
apreciação positiva, sem desconhecer que além dos 
avanços qualitativos existem também traços de resistên
cias e controvérsias. 

A preparação para o evento de SD, apesar de 
sofrergrandedescontinuidade,comoveremos,nãodeixou 
de suscitar bons frutos em várias Igrejas, que tomaram a 
sério o desafio que um conclave de tal magnitude lhes 
fazia - oportunidade de olhar juntos e com lucidez 
evangélica para o momento histórico. 

Infelizmente, as muitas avaliações que apare
ceram, em geral coincidem em não tratar com igual 
entusiasmo a assembléia, particularmente a sua 
metodologia Todos, entretanto, resgatam como "bom 
mesmo", a convivência e o intercâmbio entre os partici
pantes. 

1. Primeira referência: a caminhada eclesial

A Igreja da América Latina e do Caribe vem, 
nas últimas três décadas, fazendo uma relevante cami
nhada e pagando o preço dessas suas opções. Chegou a 
um pensamento comum e estabeleceu dimensões e com-

promissos teológico-pastorais-de grande importância, 
para a sua propria realidade e que foram provocando 
reações positivas, inspirações e criatividades noutras 
partes da Igreja 

Por exemplo, o retomar como Igreja (pessoas e 
estruturas, povo e ministros) a opção pelos pobres; a 
fonnaçãodecomunidades eclesiais de base; a metodologia 
de ver, julgar, agir, avaliar e celebrar, ligando fé e vida; 
a reflexão teológica chamada "da libertação"; a leitura da 
palavra de Deus feita em comunidade ligada à realidade; 
a religiosidade mariana do povo tomada também na 
perspectiva libertadora; a reflexão crítica da história; a 
inserção da vida religiosa e dos teólogos, nas situações de 
vidadamaioriadapopulação; abuscadeumecumenismo 
enraizado na base; e, nos últimos anos, embora ainda 
muito em semente, a consciência do desafio da 
inculturação, nascida do esforço de tomar a sério as 
etnias indígena e negra que têm sido, no caminhar 
pastoral, mais desconsideradas; significativo número de 
seus membros deram o testemunho máximo de fidelida
de ao evangelho, mediante o martírio. 

Esse caminhar configura-se gradativamente 
num m�lo eclesial mais participativo, descentraliza
do, comunitário, mais enraizado na vida, com estruturas 
de liderança mais colegiadas. Modelo que tem como raiz 
central teológica o mistério trinitário, o povo e o Reino de 
Deus como meta e a opção pelos pobres como compro
misso. 

2. Segunda referência: a preparação para a IV �m
bléia geral

A preparação específica para a assembléia de 
SD, através de consultas, documentos, debates, levou 
certos setores do continente a aprofundar áreas de desafio 
para a missão da Igreja, e, em alguns casos, a revisar 
posições. 

Essa preparação foi marcada, porém, por uma 
descontinuidade - cada documento desconhecia e 
anulava o anterior. Por exemplo: 

-O "documento de consulta", publicado em
1991, foi superado e abandonado principalmente por 
çausadareação levantada pelos secretários das conferên
cias episcopais (reunião de fevereiro de 91). 

-A chamada "secunda relatio", que não foi
publicada em lfugua portuguesa, recolhia o que as con
ferências episcopais haviam proposto. Revelava o grau 
de reflexão e de engajamento das diferentes Igrejas 
particulares. É um documento que deve passar à história 
desta Igreja Foi, certamente, o melhor documento "pre
paratório". 
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-O "docwnentodetrabalho" ,consideradopor
muitos como inferior à "secunda refatio", demorou mais 
de dois meses esperando aprovação de Roma e acabou 
chegando tarde aos diferentes países. Alguns, de fato, só 
o receberam dias antes de 12 de outubro, início oficial da
IV Conferência Além disso, teve vida curtíssima Foi
logo abandonado, porque a coordenação da assembléia
insistiu em propor as quatro "ponências" como refe
rência "obrigatória" aos grupos temáticos.

A descontinuidade também se expressou na 
ausência de teólogos, biblistas, pastoralistas e de outros 
assessores que no processo de ação e reflexão teológico
pastoral estão sendo significativos para muitas Igrejas 
locais e processos de base por sua participação e acom-

. panhamento dos mesmos por décadas. 
Outraáreadedescontinuidadefoinãotertomado 

a sério todo um patrimônio de reflexão teológico-pastoral 
já sistematizado e que é fundamento e orientação da 
prática pastoral, nele tendo suas raízes. 

Houve significativa descontinuidade no méto
do de reflexão e de ação pastoral cuja mudança foi 
evidenciada mais cruamente como veremos adiante, no 
desenvolvimento da assembléia 

Na preparação, estiveram presentes tensões e 
div�rgências com posicionamentos teológicos distintos 
frente a interpretação do processo eclesial latino-ame
ricano. Não ficou sempre claro quem tomava as últimas 
decisões sobre o conteúdo, os participantes, e a 
metodologia da IV assembléia (cf. o caso do bispo D. 
Cândido Padin, votado pelo episcopado brasileiro como 
participante, e posteriormente vetado ... ; assessores in
dicados pelamesma CNBB e até peloCELAM, e que não 
foram aceitos ... Não houverepresentatividadede sujeitos 
significativos do processo latino-americano. 

3. Terceira referência: a assembléia (12 a 28/10/92)

A IV Assembléia Geral do Episcopado da 
América Latina e do Caribe foi, como as anteriores (Rio, 
Medellín e Puebla), um encontro privilegiado das Igre
jas. 

Alguns analistas, assim como muitos partici
pantes do evento SD, chegaram a dizer que foi mais 

importante o que a assembléia provocou, em termos dt 
convivência, do que como documento. Mais ainda, q 
no tempo a mesma já estava atrasada em relação 
necessidade de tomar juntos a·conjuntura sócio-político
cultural-religiosa, nas suas mudanças e conseqüênci� 
que incidem tão fortemente nas posições eclesiais e q 
afetam grandemente a ação pastoral. 

DesdePuebla haviam decorrido 13 anos. Cera

de 60% do episcopado foi mudado. Os bispos e repre
sentantes das Igrejas da América Latina e Caribc 
sentiram necessidade de encontrar-se. São pastores. 
maioria deles não estão preocupados com discussfu 
teológicas prolongadas. Têm bom senso, inteligência 
seentendembemnatemáticaquetocao seupovoquandc 
essa é tratada em nível existencial. Exemplo disso 
muitos grupos de trabalho chegaram a um sólido consen
so. 

O cardeal D. Paulo Evaristo Arns, na "presta
ção de contas" à sua arquidiocese, afirmava: "Valeu 
pena! Nada de extraordinário. O Espírito de Deus liber
tou-nos para ser livres". 

Um dos bispos dizia, de maneira mais crua 
"Foi bom para muitos o perder uma certa ingenuidadt 
romântica sobre as relações com os organismos centrai! 
da Igreja Tivemos que lutar para que fosse uma confe
rência realmente da América Latina e do Caribe ... E nãc 
um encontro com alguma participação nossa". 

A metododolof!ia e a dinâmica

O evento de SD foi assumido por duas institui
ções, a CAL (Comissão paraa AméricaLatina) de Rorm 
e o CELAM (Conselho Episcopal Latino-Americano 
sem clara divisão de competências. 

Isso fez com que a dinâmica sofresse de cons
tante insegurança, tivesse múltiplas alterações ao longe 
dos dias, e provocasse penosas confusões. O métodc 
verticalista reforçou o papel da coordenação e da presi
dência 

Em certos momentos havia a tendência df 
implantar uma dinâmica de Sínodo, que estabelece wm 
relatio e se recolhem as sugestões dos sinodais. Elabora
se uma síntese final a ser submetida à apreciação do papa:: 
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em vez de uma dinâmica de Conferência, na qual os 
bispos da América Latina e Caribe dariam a sua palavra, 
sendo instância autônoma para decidir e não instância 
subalterna para aprovar. 

O regulamento e o regimento não foram vota
dos pela assembléia A aprovação indicativa que se deu 
ao esquema geral como esqueleto do documento a ser 
elaborado, foi depois evocada para dizer que ele não 
podia sofrer mudanças substanciais, mesmo solicitadas 
pelo plenário, que havia dado uma aprovação meramente 
"indicativa" e que agora queria refazer pontos específi
cos. 

As quatro conferências, impostas pela CAL, 
com os sucessivos debates em grupo sobre cada uma 
delas foram, na avaliação geral, um estorvo. Deram a 
impressão de que SD ia resumir-se a uma conferência 
PARA bispos e não DE bispos. No mínimo, fizeram 
perder tempo. Com efeito, a assembléia teve que realizar, 
de maneira muito apressada, a aprovação final do texto. 
Em especial, as votações dos "destaques" na quarta-feira 
de manhã, dia 28, último dia, foram simplesmente atro
peladas. 

Além do atropelo das votações, afirmava um 
bispo brasileiro, a coordenação fez com que os bispos 
fossem sendo "empurrados pela barriga" até o fim. 
Faltou uma prática parlamentar. 

Deixou-se de lado, dizia outro, e por consigna
ção da coordenação, a metodologia de ver,julgar, agir ... 
exigindo-se a de fundamentação teológica, desafios, 
linhas pastorais. Pode-se descobrir em algumas partes do 
documento algo do VER, sob o prisma dos desafios, algo 
do JULGAR na proclamação da fé ou fundamentação 
teológica, e algo do AGIR, nas linhas pastorais. 

O fato de partir das afirmações dogmáticas da 
fé, favoreceu um esquema dedutivo, magisterial. 

As comissões de trabalho especializado foram o 
espaço onde se pôde melhor expressar o caminhar e o estilo 
latino-americano, seja pelamaiorparticipação de todos, seja 
pelas análises feitas e pela reflexão e propostas. 

Houve, porém, tanto da parte dos votantes, 
como da comissão de redação e da presidência, diferen
tes interpretações sobre os votos "juxta modum", em 
relação ao documento final. 

Alguns episcopados votaram non p/acet a de
terminados textos, para que assim fossem rejeitados e se 
abrisse então caminho para textos alternativos. Ao passo 
que outros, comamesmaintenção, votaramjuxtamodum 
para apresentar os textos alternativos. 

Os 7000 juxta modum sobre o documento final 
ficaram a completo critério das comissões, que não os 
puderam avaliar, e nem mesmo ler (a todos). 

A assembléia nunca teve conhecimento, me
nos ainda controle, da lista de inscrições para uso da 
palavra. Ficou completamente a critério da presidência 
dar ou recusar a palavra em público. D. Fedalto, arcebis
po de Curitiba, por exemplo, inscreveu-se quatro vezes 
para falar. Não foi chamado nunca. Alguns bispos foram 
chamados duas ou mais vezes. 

A metodologia usada marcou realmente uma 
ruptura com o processo metodológico latino-americano, 
apesar dos ajustes feitos. 

Os assessores oficiais não apareceram como 
presença complementar significativa 

4. Quarta referência: documento final

Cumpre distinguir novamente, e com realismo, 
o que a assembléia de SD: a) poderia ter sido, como
avanço ou retrocesso, b) o que de fato trabalhou, c) o que
finalmente conseguiu produzir, quer dizer, o que con
seguiu que fosse aprovado por todos, considerando suas
evidentes limitações de tempo, de metodologia, as ten
sões vividas e pressões sofridas.

Participantes do evento de SD, compararam-no 
ao trabalho dos garimpeiros. Toda uma montanha de 
cascalhos, muito trabalho, para recolher possíveis dia
mantes ... Pode valer a pena! 

Isso não significa necessariamente publicar um 
documento. De fato, até o último dia, alguns países se 
inclinavam mais a ficar só com linhas pastorais. "Não 
estamos aqui para fazerumdocumento-diziameles
mas para falar sobre a América Latina e Caribe e sobre 
nossas Igrejas. Poderemos ser cartas vivas desse evento". 

De qualquer modo, é claro que o documento é 
menos do que a assembléia e esta menos ainda do que a 
vida que o Espírito de Deus vai desenvolvendo nas 
Igrejas. A vida e a assembléia tiveram imponderáveis 
que o texto não pôde recolher. Fica o receio de que a 
preocupação em cortar o mato acabou também cortando 
o trigo ... ou que se recolheu somente o que cabia em
algumas cestinhas ( esquemas teológico-pastorais de al
guns setores eclesiais). O documento sofreu as conse
qüências dos embates ideológicos. Cada tendência teoló
gico-pastoral, cada movimento, cada grupo, procurou
nele fazer entrar, pelo menos uma frase que apoiasse a
sua visão eclesial, ou um ponto que lhe parecia essencial
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para a sobrevivência da Igreja nestas partes do mundo. 
Resultado: o texto assemelha-se a um sopão. 

Pessoas mais críticas ponderam que se tomou 
difícil juntarcoerentementeas peças do texto, que parecem 
"servir para todos os gostos ... ". 

Os mais otimistas acham que há uma intrínseca 
continuidade com Medellín e Puebla Mas a mesma 
aparece mais nas comunicações e diálogos que no texto. 
Certamente algumas partes oferecem bons materiais 
como o da promoção humana, o das culturas, o das linhas 
pastorais, assim como a cristologia da mensagem final. 

Para usar uma imagem global, se poderia dizer 
que Medellin chegou a um texto superior aos seus 
participantes. Puebla, similar à assembléia que o produ
ziu. SD ficou inferior aos seus autores e à Igreja que 
representavam. 

4.1. Duas linhas 

O documento foi atravessado por duas linhas 
teológico-pastorais: 

Uma de corte mais tradicional, preocupada em 
apresentar uma exposição doutrinal completa sobre Je
sus. Esta em forma de um manual clássico sem 
inculturação, e quase fundamentalista 

Não se insiste que Jesus é o filho de Deus e da 
mulher. Não aparece, nessa cristologia, uma perspectiva 
decididamente trinitária Pelo contrário, pode ficar a 
impressão de uma espécie de cristologia monística. Fala 
de Jesus, quem ele é, e não tanto do que ele anunciou. 
Assim a referência ao Reino é demasiado limitada O 
Cristo-homem quase desaparece. A profissão de fé ini
cial, em si mesma muito válida e nova como fato, mais 
parece um texto de estudo do que algo vivido. 

A eclesiologia decorrente privilegia fortemen
te a hierarquia, não o conjunto do povo de Deus. Dife
rentemente da Evangelii Nuntiandi, não dá uma pers-
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pectiva englobante do Reino de Deus. Não só noc
nenhuma semente nova nessa eclesiologia, como 
ela permanece silenciosa sobre pontos importan 
caminhar latino-americano, como a teologia da li 
ção (fala mais de uma teologia da reconciliação, 
alternativa para a da libertação, chega a falar das ví 
mas nunca dos verdugos; da vida religiosa inserida: 
papel da CLAR; o uso popular da Bíblia ... ). 

Insiste principalmente em dois desafios: 
mília e a secularização. 

São eloqüentes as ausências de uma análi 
realidade e da história (nem se menciona a tensão N 
Sul como questão chave). 

A Bíblia, evidentemente, é citada (para co 
mar o que foi dito), mas não há um enfoque bíblico 
QUE e do COMO se diz. 

Não há citação dos Padres da Igreja (só urm 
Diogneto ), mas há muitas dos discursos pontifícios. 

Outra linha, mais encarnada, surge em vá: 
partes do texto. É mais explícita na mensagem fi:. 
apresentando uma cristologia a partir do texto de E 
É mais inculturada, porque procura ligar a fé e a vi 

Apresenta Jesus que vem caminhando co 
seu povo. Ele, de fato, se revela na caminhada Ele re 
o pão. Reconstrói a esperança e envia em missão ...

Explicita uma teologia que retoma a prom 
humana, a inculturação, o problema dos pobres, da t 
a luta pelos direitos humanos como chave do diál 
com a modernidade. Nesse ponto, o texto retom 
Êxodo, bastante sublinhado pela reflexão libertadora: 
a aflição do meu povo ... " (Ex 3,7). 

4.2. A questão de fundo 

Embora o que mais aparece como docum 
elaborado é a cristologia, de fato a questão de fundo 
a eclesiologia 

Por causa da dupla linha menciom11fa, muil 
pontos ficaram ambíguos, por exemplo: 

-A Igreja é todo o povo de Deus ou prev
centemente só a hierarquia? Sobre a função da Igreja 
evangelização: qual o sujeito do processo: a hierarq 
ou toda a comunidade? 

-A Igreja é mesmo fermento, sal, luz, ou
mais bem pintada como organização poderosa, int 
rante, autocentrada? 

-A mesma Igreja que propôs novas tare
como a inculturação, a promoção humana etc., 
demais partes do mesmo documento, revelou-se coem 
temente inculturada? 

-Na perspectiva da inculturação: como fiet
autonomia (mencionada pelo Vaticano II) das 1�· 
particulares latino-americanas e caribenhas em relaçãc 
Roma? E qual fica sendo o papel das conferênc· 
episcopais e o do CELAM? 

-Qual a proporção entre o magistério do pai:
e das Igrejas particulares reunidas em assembléia gera 

-As linhas pastorais consideradas pela maü
ria dos bispos como uma das partes mais positivas e 



O compromisso da Igreja 
com os que estão sem terra e 
sem lar, além de ser humani
tário, é também bíblico. Aliás, 
a Bíblia é a maior expressão 
humanitária de todos os tem
pos. O povo da Bíblia nutria 
grande apreço pela solidarie
dade com os mais pobres, e a 
hospitalidade era um compro
misso prioritário, sobretudo no 
período do sistema tribal ( cf. 
Gn 42; Dt 15; 23,16; Rt 2,19 
entre outros). 

O Mês da Bíblia não quer 
tanto tratar o tema da mora
dia como espaço físico, mas 
como uma questão humanitá
ria abordada a partir da soli
dariedade, do acolhimento, da 
partilha, dos mutirões comu
nitários, enfim, da fraterni
dade. Pela prática da fraterni
dade evangélica é até possível 
chegar à utopia de se ter um 
lar não tendo casa. 

É incrível pensar que exis
tem, hoje, milhares de famílias 
sem teto, sem ter onde morar, 
quando a capacidade humana 
povoou o espaço de satélites. É 
como dizia o Antônio: "Não en
tra na minha cabeça o fato de 
tanto irmão meu tá sobreviven
do debaixo das pontes, ou nos 

uns carolas, beatos e ultra
passados. Agora sofrem o des
prezo da sociedade burguesa. 
Da sociedade de consumo da 
época. Da sociedade materia
lista, gananciosa e insensível. 
Mas, é a partir de sua conver
são que estes cristãos come
çam um jeito novo de ser povo. 
Inauguram uma comunidade 
alternativa onde é possível 
sentir-se em casa, sem ter 
casa. Eles formam as comuni
dades onde to.dos podem expe
rimentar a vida de irmanda
de. Por isso, aceitam o sofri
mento. Aceitam os insultos e o 
desprezo não porque são "bo
bos" ou "carolas", mas por 
causa do projeto de Deus (cf. 
4,12-19; 2,11-12; 3,9). 

O Mês da Bíblia, querendo 
ajudar a ler a primeira carta 
de Pedro a partir do projeto de 
Deus, preparou vários subsí
dios (ver página 4 deste jor
nalzinho), que estão ao alcan
ce de todas as pessoas e, so
bretudo, de todas as comu
nidades e grupos que desejam 
fazer com que a Bíblia seja Pa
lavra de Deus e Palavra de 
Salvação. 

O texto A força do povo pe
regrino, permitirá às comuni-

dades, círculos bíblicos e dife
rentes grupos estudarem, re
fletirem e rezarem a primeira 
carta de Pedro de forma sim
ples e pastoral. O livro O

Evangelho dos sem-teto, pre
parado por Paulo de SouzaN o
gueira, pastor da Igreja Pres
biteriana Unida, permitirá aos 
líderes aprofundarem os vários 
temas propostos na primeira 
carta de Pedro. Dessa forma, o 
SAB abre sua porta para o estu
do ecumênico da Palavra de 
Deus e entra de modo concreto 
na proposta de Pedro: "Prati
quem a hospitalidade uns com 
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os outro1-1, Hem murrnurur ... co
loquem-se a serviço uns dos ou
tros, como bons administrado
res das muitas formas da graça 
que Deus concedeu a vocês" (cf. 
4,9-10). 

A equipe do SAB, que pre
parou com muito carinho esse 
material, faz votos para que 
todos saibam aproveitá-lo como 
ferramenta de libertação e for
ça do povo peregrino, que já tem 
"morada" no céu (Jo 14,2), mas 
que precisa conquistar sua 
"casa" na terra. 

Rosana Pulga, fsp 
da Equipe do SAB 
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SURLEMENTO INFORMATIVO DE BÍBLIA-GENTE N� 9 

A FORÇA·-D0d��0VO PEREGRINO 
, sem lar;/·sem terra 

Na assembléia anual SAB/ 
CNBB-Linha 3, em maio de 
1992, após discutir várias 
propostas, o SAB ficou com a 
opção que propõe o estudo da 
primeira carta de Pedro a fim 
de refletir sobre o tema da mo
radia durante o Mês da Bíblia 
de 1993. De fato a primeira car
ta de Pedro-oferece excelente 
oportunidade para as comu
nidades refletirem não só so
bre o tema da moradia, mas tam
bém sobre o mútuo acolhimen-

barracos, quando tem doutor 
vivendo sozinho em dez cômo
dos e um.jardim, com três tele
visões a cores, vídeo, aparelha
gem moderníssima e mais tele
fone pra lá e telefone pra cá!" 

A primeira carta de Pedro 
fala dos cristãos convertidos 
do paganismo: eles resolveram 
deixar sua vida de bebedeiras 
e orgias, comilanças e cobiças 
para seguirem o caminho de 

Jesus (cf. 4,1-4). Por isso, ago
ra são mal vistos, mal intf'r-



documento; se interpretadas desde uma eclesiologia do 
povo de Deus e de uma missão que tem como horizonte 
o Reino, terão exigências e conseqüências muito diferen
tes, se interpretadas noutrareferênciaeclesiológica. Desde
qual eclesiologia entendê-las?

Ponto importante: como fica a CEB? 
-De uma parte, parece ser um dado tranqüilo.

No documento de Puebla se fala muito de CEB, porque 
se queria afirmá-la, tendo em vista o conflito com as 
chamadas Igrejas populares. Com a insistência da 
Redemptoris Missio nº 51, as CEBs, uma vez mais, são 
mencionadas como patrimônio da Igreja universal. 

- De outra parte, enquanto Medellin fala da
CEB como célula fundamental da Igreja SD falada CEB 
como célula da paróquia As duas posições, que em si não 
se contradizem, podem abrir facilmente caminhos para 
ambiguidades, como seria entender que a CEB vai repetir 
o modelo paroquial ou ser um organismo a serviço da
paróquia como tal, ou outras interpretações similares.

- A CEB deveria aparecer como mediação
privilegiada de uma Igreja que se incultura na base e aí se 
toma referência oficial "sacramental" da Igreja Essa 
perspectiva não está explícita no documento. Implicita
mente fica incluída porque SD confirma Medellin e 
Puebla 

4.3. Os pontos positivos 

É desejo de todos querer reconhecer e valorizar 
os pontos positivos do documento, tomando-os mais 
explícitos. V ale a pena mencionar alguns: 

- A centralidade de Cristo perpassou toda a
conferência, que começa proclamando solenemente sua 
fé em Cristo e termina com uma oração síntese, origi
nalmente de autoria: de D. Luciano. 

Há no esquema do texto uma unidade 
cristológica: Jesus evangelho do Pai e evangelizador 
vivo na Igreja Vida e esperança da América Latina e 
Caribe. 

Em decorrência disso se explicita a nova 
evangelização, a promoção humana e a inculturação, e se 
estabelecem linhas pastorais. 

- O texto não contém condenações, deixa
liberdade para continuar o trabalho. 

- A opção pelos pobres ficou intocável, nin
guém a questionou. Foi irrenunciável, irrevogável, dado 
tranqüilo. 

- O capítulo da promoção humana é o que
melhorexpressaacaminhadadaAL.A promoção humana 
é a dimensão privilegiadadanovaevangelização, primeiro 
caminho a percorrer na missão da Igreja 

- A inculturação foi, certamente, a maior
novidade da conferência de SD. Novidade como nível de 
maior consciência. 

SD reafirma a Evangelii Nuntiandi como a 
grande referência para a evangelização. Ao mesmo tempo 
socializa a preocupação com a cultura As conferências 
de Medellín e de Puebla não se haviam fixado muito na 
temática cultural. Medellín, com efeito, falada liberta-

ção. Puebla da comunhão e participação. SD vai ficar 
como a conferência da inculturação. 

Acontece então que a temática da inculturação 
é, potencialmente, mais transformadora do modelo 
eclesial. O tema da libertação mexia mais com a socieda
de. O da inculturação vai questionar a Igreja a fundo. 

Dizia um bispo: "A inculturação como que nos 
dá a chaveparaoedifício ... quandoa gente abrireentrar, 
vai descobrir éoisas 'do arco-da-velha'. Estamos apenas 
no começo dessa 'aventura' que promete ser, além de 
eletrizante, de máxima importância para o futuro da 
Igreja!" 

Veio bem a calhar o testemunho do cardeal do 
Camerum, sobre essa temática já bastante trabalhada 
pelas Igrejas negras da África: "Na África a inculturação 
não é mais uma doutrina a ser discutida, mas uma tarefa 
a ser cumprida!" 

4.4. As chaves de leitura 

A maneira de aproveitar o melhor do documento 
éfaz.erumaleituracríticadentrodeumaperspectivapastoral 
positiva do mesmo, tomando-o não como muralha, mas 
como porta. Descobrir algumas chaves de leitura, que 
facilitem essa entrada positiva no coração do texto. 

Sugerimos que a leitura seja efetuada em: 
1. Chave de coerência histórica, que situa o

documento no seu momento histórico recuperando a 
memória das grandes tradições, ou seja, as referências do 
Vaticano II, de Medellin, e de Puebla (Reino e povo de 
Deus), opção pelos pobres, a CEB, o compromisso social 
da fé que está ligada à vida, propondo profeticamente a 
construção de uma nova civilização (do amor). 

2. Chave testemunhal, tratando-se de um texto
que é basicamente proclamação de fé, na linha da missão 
de Jesus, lê-lo a partir da experiência de Deus que se está 
manifestando nos processos eclesiais e sociais da Amé-
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rica Latina e Caribe, de modo muito privilegiado no 
mundo dos pequenos. 

3. Chave bíblica, lendo-o dentro de um hori
zonte bíblico mais amplo que coloca como referência 
central da missão de Jesus o Reino de Deus e a opção 
pelos pobres (Lc 4,16-21). 

4. Chave comunitária, tomando a responsa
bilidade da evangelização, promoção humana e 
inculturação, não como tarefa de alguns grupos, movi
mentos ou líderes, mas como vocação e estilo da Igreja 

toda, em todos os seus níyeis, estruturas, pessoas e 
atividades. A prioridade dada aos leigos não significa 
setorizar a comunidade eclesial dando, por exemplo, a 
eles e elas, "as atividades temporais" e ao clero e 
religiosos/as, "as espirituais". 

5. Chqve descentralizadora, na perspectiva:
-de uma Igreja que põe sua tenda no mundo

dos pobres e a partir daí faz a convocação universal da 
salvação e da pertença à comunidade eclesial; 

- de uma missão e de um protagonismo
especial dos leigos, que nos leva a superar a atitude 
pastoralmente limitadora de concentrar tudo nos mi
nistros ordenados; 

- de uma Igreja que coloca como força
primeiradeatraçãonãoa si mesmamasoReinodeDeus 
e sua justiça. 

4.5. Estratégias 

Apesar dos avanços, retrocessos ou paradas 
da assembléia de SD, a realidade desafiadora permane
ce, a dor do povo aumenta. A Igreja tem a responsabi
lidade de ser, particularmente para os mais necessita
dos, a boa nova e o bom acontecimento de Jesus. É 
precisamente em função dessa missão que os avanços 
do documento devem ser valorizados e potenciados, e 
os equívocos ou debilidades assumidos e superados. 

Por isso se fala de estratégias, como: 
1. Ganhara interpretação-contextualizando

• LocalizarotextodeSDnaconjunturaeclesial
em que foi elaborado, tomando consciência dos passos 
positivos e também, de outra parte, das forças 
polarizadoras que influenciaram o texto. 

• Visualizar o texto na coerência da caminha
da da América Latina e Caribe, que vem do Vaticano 
II, passando por Medellín e Puebla e que foi recolhida 
nos textos preparatórios de SD, como a secunda relatio 
e o documento de trabalho. Trata-se de confirmar e dar 
continuidade aos passos já dados, abrindo-lhes novas 
dimensões. 

• Ficar firme na opção comunitária-eclesial
pelos pobres (pessoas, grupos e países), como postura 
pastoral fundamental, que orienta o conjunto da vida 
eclesial e de sua missão. 

2. Aproveitar-se da motivação

Tomar em consideração o interesse desperta-
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do em tomo de SD, tirando todas as conseqüências do 
que já está explícito no documento (por exemplo, a 
inculturação catequética, litúrgica etc.), apesar de suas 
lacunas analíticas e teológicas e a ausente perspectiva 
ecumênica-libertadora. 

3. Valorizar o documento

Não tomar as ausências ou debilidades do 
texto como armas de agressão para enfraquecê-lo ou 
anulá-lo. Ao contrário, garantir um quadro de referên
cia eclesial que potencie o válido, e, ao mesmo tempo, 
o coloque numa linha de continuidade com o processo
latino-americano e caribenho.

4. Potenciar a fé popular

Valorizar o potencial libertador da religiosi
dade popular católica (sua adesão eclesial e fé em 
Jesus), explicitando suas conseqüências em nível indi
vidual, eclesial e social. 

5. Dar protagonismo aos leigos

Revelar aos leigos - particularmente às mu
lheres, que Jesus as fez apóstolas dos próprios apósto
los - todas as suas possibilidades de ser sujeito 
pastoral, em comunidade. Conseqüentemente, criar 
espaços e estruturas que permitam aos leigos mover-se 
e que possam crer que estão sendo tomados a sério. 

6. Resgatar a esperança evangélica

Testemunhar um forte sentido de esperança 
no Deus de Jesus, que caminha com o seu povo; em 
Jesus, que está vivo na sua comunidade; no Espírito, 
que é sempre capaz de fazer novas todas as coisas; 
esperança de que os protagonistas eficazes do Reino 
são pessoas que podem até estar sendo excluídas do 
atual poder social, político e eclesial. Gente que nem 
teve vez na preparação ou assembléia de SD, mas que 
tem voz, lugar e importância no novo povo de Deus. 

4.6. Uma história que fica como símbolo 

SD foi uma volta atrás? O método, a caminha
da, o modelo eclesial assumido desde o Vaticano II, 
Medellín e Puebla, vão ser trocados? 

Responde-se com uma estória profética: de
pois de um estafante dia de trabalhos, dois bispos 
brasileiros haviam saído para respirar o armais puro da 
noite. Enquanto caminhavam, foram abordados 
"agressivamente" por uma jovem prostituta que se 
oferecia a si mesma: "solamente trenta pezos .. .!" Um 
dos bi'spos lhe disse, com carinho e firmeza: "No, mi 
hermana, ud. vale mucho más que esos trentamiserables 
pezos!" 

Seria injusto e antievangélico que se olhasse 
neste momento para a caminhada da Igreja na América 
Latina e Caribe, como se ela estivesse a ponto de se 
prostituir, valendo apenas "trenta pezos", ou as "trinta 
moedas de prata ... " que Judas recebeu ... 

Ela é a irmã, a noiva, a esposa, a primícia, o 
sinal ... Não tem preço ... Só tem valor, e muito! 1l 
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4º DOM. DA PÁSCOA (2 de maio) 

JESUS: ÚNICA 
VERDADEIRA LIDERANÇA 

I. INTRODUÇÃO GERAL

Quem jamais exerceu algum tipo de lide
rança? Todos, quem mais, quem menos, têm 
responsabilidades e detêm autoridade. Alguns, 
contudo, enganam e seduzem, trazendo desilusão 
e miséria, porque sua liderança é chamada por 
Jesus de roubo, assalto, morte. Jesus apresenta-se 
como única verdadeira liderança capaz de libertar 
a todos para que tenham vida em plenitude. Com 
ele devem sintonizar-se todas as lideranças que 
desejem transformar a sociedade, para que a 
humanidade deixe de ser rebanho tangido e mani
pulado ao sabor dos interesses dos inescrupulosos 
e gananciosos "senhores". Aceitar a liderança de 
Jesus e conformar-se à sua práxis libertadora ("eu 
vim para que todos tenham vida") é a maior prova 
de conversão a Deus e de compromisso com o seu 
projeto. 

II. COMENTÁRIO DOS TEXTOS BÍBLICOS

1. I leitura (At 2,14a.36-41): "Deus tornou
Senhor e Cristo esse Jesus que vocês crucifica
ram"

O trecho contém a declaração final de 
Pedró no dia de Pentecostes e a reação do povo ao 
anúncio, convertendo-se. Conscientes de que de
vem ser testemunhas (At 1,8), os apóstolos, na 
pessoa de Pedro, dão testemunho da ressurreição 
de Jesus, e esse testemunho é sustentado pelo 
Espírito Santo. 

O discurso de Pedro termina com uma 
declaração solene: ''Todo o povo de Israel deve 
saber com certeza que Deus tornou Senhor e 
Cristo esse Jesus que vocês crucificaram" (v. 36). 
Jesus tinha sido condenado à morte por interesses 
político-religiosos, por causado jogo de poder das 
lideranças que perceberam ser Jesus uma ameaça 
a seus privilégios. Ora, a morte de Jesus não ficou 

sem resposta. Deus o ressuscitou e o tornou Se
nhor e Cristo. Em outras palavras, a ressurreição 
de Jesus destronou todas as falsas lideranças, os 
jogos de interesse e poder. Nem sequer o poder 
absolutista romano recebe reconhecimento. Só 
Jesus é o Senhor. Ele é o único Absoluto, e o é por 
causa do que fez, ou seja, porque deu a vida. Seu 
poder vem do fato de comunicar a vida ao povo. 

Diante da pregaç�o de Pedro as pessoas 
percebem que foram envolvidas nessa trama de 
poder que levou Jesus à morte. Percebem que -
continuando assim- serão sempre alvo de inte
resse e dominação. Surge, então, o desejo de 
romper com esse sistema, entrando na esfera da 
vida nova que o Senhor inaugurou. Nasce, assim, 
espontaneamente, o arrependimento (coração 
aflito), demonstrado na pergunta dirigida aos 
apóstolos: "Irmãos, o que devemos fazer?" (v. 
37). 

A resposta de Pedro apresenta o itinerário 
cristão: converter-se, ser batizado em nome de 
Jesus Cristo para o perdão dos pecados, de modo 
a receber do Pai o dom do Espírito Santo (v. 38). 
Conversão é a morte para aquela forma de vida 
baseada em sistemas que oprimem e matam as 
pessoas. Batismo é a conseqüência imediata da 
conversão. Nele as pessoas passam a pertencer ao 
senhorio de Jesus, associando-se a ele num com
promisso sério, no testemunho, levando em frente 
o projeto de Deus. Para essas pessoas o Pai dá de
presente o Espírito Santo que é força, luz, capaci
dade de superar os entraves, para colaborar posi
tivamente na construção do Reino. Esse Reino foi
inaugurado por Jesus e prometido à humanidade
(cf. Lc 12,32: "Não tenha medo, pequeno reba
nho, porque o Pai de vocês tem prazer em dar-lhes
o Reino"). Nele todos estão envolvidos e compro
metidos, sem exceção (cf. v. 39).

O testemunho de Pedro contém outro 
convite: "Salvem-se dessa gente corrompida!" (v. 
40). A expressão "salvem-se" pode ser também 
traduzida assim: "Deixem-se salvar" (por Deus, 
naturalmente). Em ambos os casos, a expressão 
denota que: 1. O cristão vive numa sociedade 
corrompida, onde, por isso mesmo, o poder é 
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abusivo, gerando opressão e morte, como fizeram 
com Jesus; 2. O cristão não se conforma com esse 
sistema. E tem consciência de que esse não é o 
projeto de Deus; 3. Deus oferece, em Jesus, a 
alternativa para quebrar esse sistema e criar uma 
sociedade nova. Basta reconhecer Jesus como 
único Senhor e Líder. "Deixem-se salvar" signi
fica isso; 4. O cristão não deve fugir deste mundo, 
pelo contrário, sob a ação do Espírito, é chamado 
a operar a salvação que Deus ofereceu. "Salvem
se" significa isso. 

O texto de hoje termina com uma consta
tação: o projeto de Deus está tendo adesões. Três 
mil pessoas aceitam o testemunho dos apóstolos e 
passam, por sua vez, à ação (v. 41). 

2. II leitura (lPd 2,20b-25): Só Jesus é Senhor!

No trecho proposto pela liturgia de hoje, 
Pedro procura levar os cristãos da Ásia Menor ao 
discernimento diante da seguinte questão: como 
comportar-se diante de patrões prepotentes e vio
lentos que oprimem seus dependentes? Ser cristão 
é aceitar Jesus como único Senhor. Como, portan
to, viver essa convicção numa sociedade escra
vista? De fato, a carta foi enviada a cristãos 
migrantes e escravos da Ásia Menor. A preocu
pação de Pedro não é a de encarar de frente a 
questão da escravatura. Os patrões provavelmente 
não eram cristãos, ao passo que os escravos, sim. 

A convicção de Pedro é clara: Jesus é o 
único Senhor (cf. I leitura). Mas uma sociedade 
que não assume o projeto de Deus cria classes, 

LITURGIA DA MISSA 

COMOPOVO 

Traz o mesmo conteúdo da seqüência 
da missa do Missal Romano. Este 
livrinho apresenta todas as novida
des aprovadas pela Comissão Episco
pal de Textos Litúrgicos e confirma
das pela Congregação do Culto Divi
no e Disciplinados Sacramentos. É de 
fácil manuseio e presta-se especial
mente para os fiéis acompanharem a 
celebração da Eucaristia. - 3ª ed., 
128pp. 

36 - VIDA PASTORAL- MAIO-JUNHO DE 1993 

onde os "senhores" dominam as pessoas e pisam 
nelas. Como subverter essa ordem? Para Pedro, a 
chave da subversão é fazer o bem (v. 20), porque 
foi esse o caminho escolhido por Jesus, o único 
Senhor. Seu comportamento é norma para os que 
seguem seus passos (v. 21). Pedro afirma que 
"para isto vocês foram chamados" (v. 21 ), ou seja, 
não se trata de aceitar simplesmente a escravidão 
e dominação, mas de associar-se à prática de Jesus 
que deu a vida para libertar as pessoas. Os sofri
mentos são injustos, como injusta é a escravidão 
(v. 19). Se o cristão enfrenta o sofrimento não é 
por passividade ou porque o evangelho não apre
sente outra alternativa, mas porque o sofrimento é 
uma forma de solidariedade com Jesus e as pes
soas. Os vv. 22-24 falam da solidariedade de 
Jesus. É assim que ele se torna Pastor e Guardião: 
não revidando, não mentindo, não retribuindo, 
não ameaçando, mas.carregando os pecados dos 
outros, a fim de abrir o caminho da vida através da 
sua morte. 

Será que Pedro está pondo panos quentes 
sobre a questão da escravidão, legitimando o uso 
e abuso das pessoas? De fato, o texto só apresenta 
pistas para a compreensão do ser cristão numa 
sociedade dividida entre patrões e escravos, ricos 
e pobres, nativos e migrantes. Acrescente-se a 
isso o fato de os patrões não serem cristãos. 
Contudo, o v. 25 é bem claro: Antigamente vocês 
"estavam como ovelhas desgarradas, mas agora 
voltaram ao seu Pastor e Guardião", ao único 
Líder e Senhor! Esse é o ponto ganho, do qual a 
consciência cristã não abre mão. Como minar as 
falsas lideranças protecionistas a partir de dentro? 
Fazendo o bem, na solidariedade com Jesus e as 
pessoas, mesmo que isso cause sofrimentos. É 
essa a fórmula que Pedro encontrou para levantar 
aquelas comunidades oprimidas. 

3. Evangelho (Jo 10,1-10): Jesus é o único líder
que dá vida em plenitude

O capítulo 1 O de João está intimamente 
ligado ao capítulo 9 (a cura do cego de nascença), 
onde Jesus desmascara as falsas lideranças reli
giosas do tempo, incapazes de comunicar vida. 
Mais ainda, essas lideranças, ao rejeitar Jesus, 
tornam-se cegas, porque o senhorio delas era 
baseado na mentira, manipulação e submissão das 
pessoas. Em oposição a elas, o cego curado se 



toma modelo de toda pessoa que aceita Jesus e o 
segue, como ovelha que conhece a voz do pastor. 
E, seguindo-o, aceita como única verdadeira lide
rança o senhorio de Jesus. 

Os versículos de hoje podem ser dividi
dos em duas partes: na primeira temos uma pará
bola ou comparação, contada por Jesus (vv. 1-5),

cujo alcance não é compreendido pelas lideranças 
religiosas do tempo (v. 6). Na segunda parte (vv. 
7-10) Jesus explica a parábola, aplicando-a a si e
proclamando-se a única verdadeira liderança ca
paz de comunicar vida em plenitude.

a. O povo conhece a liderança de Jesus (vv. 1-6)

A parábola se baseia em Ez 34, texto que 
se liana festadaDedicaçãodoTemplo(cf.10,22). 
Ezequiel apontava os defeitos das lideranças reli
giosas (pastores) que roubavam o povo, servindo
se em vez de servir o rebanho. O texto de Ezequiel 
deixava aberta a expectativa para o dia em que o 
próprio Deus assumiria essa liderança. 

Para entender a parábola é necessário 
recordar os costumes pastoris do tempo. Os pas
tores - donos de um punhado de ovelhas que 
conheciam pelo nome e características - reuni
am, à noitinha, num único curral, suas criações. 
Esse curral era cercado por uma taipa de pedras, 
com uma porta, onde ficava o vigia noturno. De 
manhã, cada pastor se apresentava, chamava as 
ovelhas pelo nome; estas reconheciam a voz do 
seu pastor e saíam. Cada um deles caminhava à 
frente delas, conduzindo-as às pastagens. 

Na parábola, Jesus contrapõe o pastor ao 
ladrão-assaltante. Este pula o muro para roubar, 
ao passo que o pastor entra pela porta. As inten
ções e ações do pastor e do ladrão são diametral
mente opostas entre si. Os líderes religiosos não 
entendem a parábola (v. 6); contudo, é a eles que 
é dirigida, pois suas intenções e práticas denotam 
que manipulam o povo, explorando-o e fazendo
lhe violência, em vez de conduzi-lo à vida em 
plenitude. Jesus não age assim. Sua liderança é 
reconhecida (o porteiro o deixa entrar) e o povo 
(ovelhas) reconhece sua voz, seguindo-o. A lide
rança de Jesus respeita a identidade das pessoas 
( chama a cada uma das ovelhas pelo nome) sem 
fazer-lhes violência, como o ladrão que pula o 
muro (invade o recinto sagrado da pessoa) e faz 
violência. 

A atividade do pastor consiste em cha
mar, conduzir para fora e caminhar à frente. A 
verdadeira liderança lança o apelo sem fazer vio
lência; uma vez aceito o apelo, sua tarefa é libertar 
as pessoas dos esquemas fechados que impedem 
a liberdade (temos aqui uma referência ao êxodo), 
abrindo caminhos novos que levam à vida. Uma 
liderança que não respeite esses requisitos não é 
autêntica, diz Jesus, e o povo não se deixa enganar 
(v. 5). 

A constatação de João é que os líderes 
religiosos do tempo não entendem a parábola (v. 
6). Não se trata só de incompreensão, mas de 
incompatibilidade com a nova proposta de 
liderança apresentada na prática de Jesus. 

b. Jesus é a única verdadeira liderança (vv. 7-10) 

Os vv. 7-10 são a aplicação da parábola, 
com insistência no fato de Jesus se autodefinir 
como sendo a porta. Essa autodefinição é prece
dida por uma afirmação categórica: "Eu garanto a 
vocês" (v. 7). A porta refere-se em primeiro lugar 
às lideranças. Nenhuma delas é autêntica se não 
nascer da liderança de Jesus. Sua legitimidade 
depende da sintonia com o projeto de Jesus. Não 
se tem acesso ao povo sem passar por Jesus e sem 
estar em harmonia com o modo pelo qual ele 
exerce sua liderança sobre o povo: dando vida e 
liberdade. Quem não assume esse princípio é 
explorador do povo. Em segundo lugar, a porta se 
refere ao próprio povo. Ele não encontrará vida e 
liberdade, não terá acesso a Deus, a não ser por 
meio de Jesus. 

A porta é simbolismo de grande alcance. 
É a entrada e a saída. Entra-se em casa para se ter 
segurança, sai-se dela para a liberdade. A porta 
sintetiza toda a atividade das pessoas, suas di
mensões todas. Declarando-se a porta, Jesus tor
na-se o ponto de referência para tudo o que o ser 
humano sonha e realiza. Entrar por ela é .. salvar-se 
(v. 9), pois é aderir a ele, fugindo da morte. Sair 
dessa porta é caminhar para a liberdade, ao en
contro da vida (pastagens), ou seja, não ter mais 
fome ou sede (6,21). 

O v. 1 O contrapõe dois tipos de liderança: 
a falsa (ladrão), que rouba, mata e destrói, e a 
verdadeira, que comunica vida em abundância (a 
liderança de Jesus). 
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O ensinamento de Jesus vai além da pará
bola. De fato, se ficássemos nela; teríamos que 
admitir que o pastor se serve dos produtos do 
rebanho. Pastor algum deixou de usufruir desses 
bens (lã, leite, carne) para sua subsistência. Não se 
trata, porém, de simples parábola. A prática de 
Jesus mostra que ele jamais se serviu do povo, 
explorando-o. Pelo contrário, ele se tomou o 
próprio alimento e forçado seu povo, na conquista 
de sua liberdade. Não só não se serviu dele, mas 
doou-se completamente, entregando sua vida. 

Para concluir, demos uma olhada na li
derança pastoral de Paulo nas comunidades que 
fundou. "Embora, como apóstolo de Cristo, pu
déssemos recorrer à nossa autoridade, tratamos 
vocês com bondade, qual mãe aquecendo os fi
lhos que amamenta. Queríamos tanto bem a vocês, 
que estávamos dispostos a dar-lhes não somente o 
Evangelho de Deus, mas até a nossa própria vida, 
de tanto que gostávamos de vocês" (lTs 2,7-8). 
"Em tudo evitei ser pesado a vocês e continuarei 
a evitá-lo ... E por quê? Será porque não amo 
vocês? Deus o sabe!" (2Cor l l ,9b.l l ). "Meus 
filhos, pelos quais sofro novamente as dores do 
parto, até que Cristo seja formado em vocês" (Gl

4,19). 

m. PISTAS PARA REFLEXÃO

O tema deste domingo pode ser sinteti
zado nesta frase: Jesus, única verdadeira 

liderança. Em base a isso surgem alguns 
questionamentos: 

• Nossas lideranças pastorais e políticas são au
tênticas? Do que precisam para ser verdadeiras?
Estão em sintonia com a liderança de Jesus, ou
pretendem substituí-la?

• Os projetos políticos, sociais e pastorais têm
como objetivo levar o povo a se "salvar de�sa
geração perversa"?

• Nossa Igreja conduz o povo para fora, ou o
mantém submisso e escravo?

• O que a liderança de Jesus tem a dizer aos
cristãos que vivem numa sociedade confliti.va,
discriminadora e escravista?

• As leis que regem nossa sociedade promovem a
vida em abundância para todos?
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5º DOM. DA PÁSCOA (9 de maio) 

JESUS: CAMINHO, VERDADE 
E VIDA DA HUMANIDADE 

I. INTRODUÇÃO GERAL

''Todo homem procura um sentido para 
sua vida, urna meta que facilitará sua caminhada 
para frente. Desde o começo, os que se proclamam 
cristãos orientaram sua caminhada em Jesus de 
Nazaré. A Igreja é sempre um modo de pôr em 
jogo a experiência de Deus em Jesus. Não é 
surpreendente que, na comum procura tateante do 
futuro, encontremos esta palavra de Jesus: 'Eu 
sou o Caminho, a Verdade e a Vida'? O próprio 
Jesus apresenta-se corno Caminho. Ele não é 
simples ponto de passagem para a caravana huma
na. Não é simples encruzilhada onde as pessoas, 
vindas de todos os horizontes, podem se cruzar. 
Ele se propõe como Caminho da Vida, corno o 
caminho do futuro" (B. Chenu, Com a Igreja no 

coração, Ed. Paulinas, São Paulo, 1985, p. 9). 

II. COMENTÁRIO DOS TEXTOS BÍBLICOS

1. I leitura (At 6,1-7): A comunidade se organi
za para continuar fiel ao projeto de Deus

Estamos diante do primeiro problema 
interno enfrentado pela comunidade primitiva. 
Note-se que os problemas são enfr�ntados e solu
cionados à medida que vão surgindo. A comuni
dade procura discernir, através dos acontecimen
tos, qual é o melhor caminho. 

A comunidade de Jerusalém havia cres
cido enormemente, dentro daquele ideal de ter 
tudo em comum (cf. At 2,42-47; 4,32-37; 5,12-
16). Era uma comunidade aberta a todos, a ponto 
de se poder distinguir claramente dentro dela dois 
filões étnicos: fiéis de origem grega e fiéis de 
origem judaica. O amor, fruto do Espírito, cimen
tava a todos. 

O surgimento de problemas é próprio de 
comunidades heterogêneas e de crescimento ace
lerado. O problema daquela comunidade foi o de 
ter deixado de lado o atendimento diário às viúvas 
(v. 1). Note-se que é urna comunidade voltada ao 
serviço dos pobres. De fato, nela as viúvas encon
tram, finalmente, apoio e atenção. Aqui encon
tram eco os anúncios proféticos do Antigo Tes-



tamento que falavam de Javé enquanto socorro e 
proteção de órfãos e viúvas. Nisso se caracteriza 
a comunidade de Jesus, nascida do Espírito Santo. 
Contudo, ela própria, por motivos diversos, arris
ca perder de vista sua razão de ser, esquecendo-se 
dos pobres (viúvas). 

A queixa dos fiéis de origem grega é 
levada à assembléia geral. Todos colaboram de
mocraticamente na solução do problema (v. 2a). 
Os apóstolos têm consciência de que não podem 
fazer tudo. É necessário distribuir as tarefas. Eles 
sabem que, como líderes, têm o dever de levar 
adiante o projeto de Deus. A comunidade não 
pode se fechar em si mesma. A evangelização 
precisa continuar: "Não está certo que nós deixe
mos a pregação da Palavra de Deus para servir à 
mesa" (v. 2). A proposta de escolher pessoas da 
comunidade que assumam os novos ministérios 
agradou a todos (v. 5). A única condição exigida 
na escolha dos novos ministros é que sejam "de 
boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria" (v. 
3a). Com isso eles se identificam com os apósto
los. Não interessa se são gregos ou hebreus. O 
importante é que estejam cheios do Espírito San
to! (cf. v. 5). A cerimônia que os c�pacita a 
desempenhar o novo ministério consiste de ora
ção e imposição das mãos (v. 6). Com isso, o 
número de discípulos cresce e o projeto de Deus 
tem sempre novas adesões (v. 7). 

Há quem queira ver nesse episódio um 
motivo para que a Igreja, hoje, fique longe das 
questões sociais e se dedique exclusivamente à 
oração e à pregação da Palavra de Deus. E cita-se 
o v. 2: "Não está certo que nós deixemos a prega
ção da Palavra de Deus para servir à mesa". As
tarefas "sociais" seriam, portanto, confiadas a
"leigos". A leitura em questão desconhece essa
divisão entre "leigos" e "pessoas ordenadas".
Ora, em que consiste a pregação dos apóstolos?
Não é por acaso o anúncio do projeto de Deus que
é liberdade e vida para todos? Por que as viúvas
símbolo da pobreza, marginalidade e abandono
-encontram refúgio na comunidade cristã? Além
disso, será que os novos ministros irão ocupar-se
somente do "serviço às mesas"? Os Atos dos
Apóstolos, a seguir, revelam que não. Estêvão é,
também ele, anunciador da Palavra (6,8-7,53).
Filipe é apresentado em seguida como evan
gelizador (8,26-40). O ministério conferido aos
sete é, portanto, participação no serviço dos após-

SIRÁCIDA 
As raízes 
da 
tradição 

A. Minissale

a'\ novidades
"4J edições paulinas 

Trata do livro bíblico do Sirácida 
(=Eclesiástico). Mostra que, para 
nós, a mensagem mais bela do 
Sirácida é principalmente a capa
cidade de ver-se solidário com toda 
a sociedade, com o próprio povo, 
com a sua tradição e com a edi
ficação do seu destino histórico. 
Seu ensinamento revela empenho 
em obedecer ao projeto de Deus, 
para alcançar vida mais plena e 
feliz. - 112 pp., Cr$ 95.000. 

LEITURA 
DO 

EVANGELHO 
DE LUCAS 

C. L'Eplattenier

O leitor deste livro fará um percur
so evangélico completo: percurso 
literário, numa leitura global se
qüência após seqüência; percurso 
espiritual, guiado pela voz do 
próprio Cristo; percurso cate
quético, na escola de um dos pri
meiros grandes mestres do 
ensinamento cristão. Ajuda a ler o 
evangelho de Lucas na perspecti
va aberta pelo Prólogo do evan
gelista. - 288 pp. 
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tolos. A evangelização dos apóstolos e dos novos 
ministros comporta, assim, anúncio e realização 
do projeto de Deus. É anúncio e realização con
creta. É pregação e ação, visando transformar a 
sociedade. 

2. II leitura (lPd 2,4-9): A comunidade é o
sacramento da presença de Deus

Pedro escreveu a migrantes-trabalhado
res-escravos da Ásia Menor. Essas pessoas, sem 
lar, sem pátria, sem liberdade, sentem profundo 
desejo de viver como gente. Querem criar ambi
ente de paz e fraternidade. Como conseguir isso 
numa sociedade onde são rejeitadas, perseguidas 
e pisadas pelos patrões? 

Pedro afirma que o ponto de partida para 
construir a nova sociedade é Jesus, morto e ressus
citado. Esse Jesus não mora em templos de pedra, 
mas dentro das pessoas. Para dar início à nova 
humanidade, o próprio Jesus aceitou ser rejeitado 
pelos poderosos. Se os cristãos querem construir 
um mundo novo é necessário que se aproximem 
de Jesus (v. 4). Ele é o ponto de partida, a pedra 
fundamental, a base do novo Templo, feito de 
pessoas que são as pedras vivas (v. 5a). Com a 
colaboração de todos é que a comunidade de Jesus 
cresce e se toma a casa do Espírito Santo, o 
Templo espiritual! 

Nessa nova sociedade, todos são sacerdo
tes santos, porque participam ativamente do sa
cerdócio de Cristo. Esse sacerdócio não tem como 
tarefa oferecer sacrifícios à moda dos sacrifícios 
do Antigo Testamento. O único sacrifício agradá
vel a Deus é estar unido a Jesus, construindo a 
nova humanidade, nascida de sua morte e ressur
reição. É disso que Deus gosta! (v. 5b). 

Pedro não apresenta grandes novidades. 
Simplesmente está reafirmando o que disse o 
Antigo Testamento (Is 8,14s; 28,16; SI 118,22). 
Jesus é o segredo para se conseguir a meta pro
posta por Deus. Em Jesus, pedra fundamental da 
nova sociedade, alguns constroem o mundo novo; 
outros tropeçam, construindo um mundo injusto 
que mata, como matou a Jesus, e agora oprime os 
cristãos. 

O texto de hoje termina com uma afirma
ção revolucionária: "Vocês são a raça escolhida, 
o sacerdócio real, a nação santa, o povo que ele
conquistou, para proclamar as maravilhas daque-
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le que chamou vocês das trevas para a sua luz 
maravilhosa" (v. 9). Neste versículo estão resu
midas as principais características da comunidade 
cristã, a quem foi confiado o projeto de Deus. 
Raça escolhida: O critério para ser povo de Deus 
é pertencer a Jesus (não devemos esquecer que os 
destinatários da carta são migrantes e escravos!); 
Sacerdócio real: Pertencendo a Jesus, a comuni
dade não só tem uma casa, mas é o próprio Templo 
de Deus, oferecendo o sacrifício da vida, levando 
adiante o projeto divino; Nação santa: A santi
dade do povo não é fugir da realidade, mas en
frentá-la, transformando-a; O povo que Jesus 

conquistou: a comunidade tem consciência de 
pertencer só a Jesus, a quem reconhece como 
único Senhor. Pelo testemunho são proclamadas, 
em meio à sociedade de trevas, as maravilhas que 
Deus operanacomunidade.Opovose tomaluzdo 
mundo (cf. Mt 5,14). 

3. Evangelho (Jo 14,1-12): Jesus é o Caminho,
a Verdade e a Vida

O texto pertence ao discurso de despedi
da de Jesus (Jo 13-17), que desemboca na sua hora 

(morte-ressurreição). Os discípulos sentem-se 
perturbados e desanimados. Esse estado de ânimo 
não revela somente a situação dos discípulos, mas 
também a da comunidade na qual nasceu o evan
gelho de João, bem como a de t� as comuni
dades de todos os tempos: perplexidade, desâni
mo, falta de clareza no caminho a ser seguido. De 
fato, Jesus acabara de anunciar a traição de Judas 
(13,18-30) e anegaçãodePedro(13,36-38).Além 
disso, o Mestre anuncia que vai partir, sem que 
alguémo possaseguir porora(l3,36).Conseguirá 
a comunidade manter-se fiel, sabendo que arrisca 
trair e negar seu Senhor? 

A resposta de Jesus visa encorajar. A fé 
em Deus e em Jesus é garantia de êxito (v. 1). O 
importante é conservar-se firme na adesão a Je
sus. Ele não se afasta da comunidade. O próprio 
Deus é íntimo dos discípulos, pois possui um lar 
cheio de lugares para todos (v. 2). A missão de 
Jesus é, através da morte-ressurreição, preparar 
esses lugares, a fim de que todos possam gozar da 
intimidade de Deus (v. 3). 

As palavras de Jesus são enigmáticas 
para os discípulos. Esta é uma característica do 
evangelho de João. Jesus fala em termos obscu-



ros, os discípulos não entendem, fazem perguntas 
e Jesus pronuncia a revelação definitiva. Esse 
esquema está presente nos vv. 1-5. A pergunta de 
Tomé (v. 5) provoca a declaração de Jesus, centro 
do texto de hoje: "Eu sou o Caminho, a Verdade 
e a Vida Ninguém vai ao Pai senão por mim" (v. 
6). Essa autodefinição de Jesus é a smtese de todo 
o evangelho.

Jesus é o Caminho. É caminho para a vida, 
através da morte-ressurreição. Por meio delas ele 
chega ao Pai. Através dele o Pai mora na comu
nidade. Seguindo o caminho que é Jesus, a comu
nidade realizará integralmente o projeto de Deus. 
No tempo de Jesus as lideranças religiosas afirma
vam, baseadas no Antigo Testamento, que o cami
nho de acesso a Deus era o cumprimento da Lei. 
A Lei era o Caminho. Jesus afirma o contrário: 
ele, o Humano, é o Caminho para chegarmos a 
Deus. E todo aquele que se toma humano pode ter 
a certeza de estar no Caminho que é Jesus. 

Jesus é a Verdade. A verdade da qual fala 
a Bíblia não é a da filosofia grega. Verdade 
significafidelidade plena, estabilidade. Procla
mando-se a Verdade, Jesus nos diz que é a reve
lação autêntica do projeto de Deus, a manifesta
ção visível e encarnada do amor do Pai. Viver 
Jesus-Verdade é estar em sintonia profunda com 
os anseios divinos. É fazer a Verdade, isto é, dar 
seqüência à fidelidade que Jesus manifestou em 
relação ao projeto de Deus, ao Reino de Deus. 
Anteriormente ele afirmara: "Se vocês guardarem 
a minha palavra, conhecerão a Verdade e a Verda
de libertará vocês" (8,31-32). As palavras dele são 
revelação de tudo o que Deus quis comunicar à 
humanidade. Acolhendo-as, acolhe-se o projeto 
do Pai. Entra-se na esfera da liberdade dos filhos 
de Deus. Esse conceito de Jesus-Verdade-reve
lação plena da fidelidade e coerência de Deus em 
relação à humanidade-já tinha sido expresso no 
Prólogo, onde João afirmara estar Jesus "cheio do 
dom da Verdade" (= fidelidade; 1,14). Para as 
lideranças religiosas do tempo, a Verdade estava 
na Lei e no seu cumprimento. Jesus garante que a 
Verdade-fidelidade é ele próprio, pois ser fiel a 
Deus é a mesma coisa que ser fiel à liberdade e à 
vida dos que são oprimidos. 

Jesus é a Vida. O Prólogo já havia apre
sentado Jesus como Palavra de Deus na qual 
"estava a vida, e a vida era a luz dos homens" 
(1,4). A comunidade recebe de Jesus a vida em 

plenitude (10,10), e a função da comunidade é 
apontar para essa vida que está em Jesus. Mais 
ainda: não somente indicar onde se encontra, mas 
vivê-la profundamente mediante o mandamento 
do amor, smtese do projeto de Deus. As lideranças 
religiosas do tempo de Jesus afirmavam que a Lei 
era a Vida. Bastava cumprir a Lei para possuir a 
Vida. Jesus garante que ele próprio é a Vida em 
plenitude para todos. E os que se engajam para que 
a vida chegue a todos podem ter a certeza de que 
estão no caminho da Vida. 

Experimentar Jesus enquanto Caminho, 
Verdade e Vida é experimentar o Pai. Mais ainda: 
é ver o próprio Pai (v. 7). A afirmação de Jesus é 
estranha aos discípulos, pois Filipe afirma que 
seria suficiente que Jesus mostrasse o Pai (v. 8). A 
resposta de Jesus faz ver que a convivência com 
ele, ouvindo suas palavras (que são as próprias 
palavras do Pai), e a experiência do seu amor é já 
experimentar, ver e viver na esfera do amor do Pai 
celeste, pois Jesus está no Pai e o Pai em Jesus (vv. 
9-10).

Vê-se o Deus invisível olhando para Je
sus plenamente humano. A curiosidade de Filipe 
-que é também a nossa-não fica sem resposta.
O Deus invisível nos deixou uma pista importante
para nossa sede em conhecê-lo e conviver com
ele. De fato, ao criar o mundo, Deus fez o ser
humano à sua imagem e semelhança. E Jesus,
plenamente humano, é ao mesmo tempo o espelho
no qual contemplamos o rosto do Pai e sua presen
ça de amor fiel no meio de nós.

Os últimos versículos do evangelho de 
hoje falam das obras de Jesus e da comunidade. 
Não há descontinuidade entre elas. O Pai age em 
Jesus e este, pelo Espírito Santo, vai agir na 
comunidade. Esta, por sua vez, está capacitada a 
fazerobras maiores do que as realizadas por Jesus, 
fazendo o projeto de Deus alcançar o mundo 
inteiro. 

m. PISTAS PARA REFLEXÃO

Com muita probabilidade nossas comu
nidades se assemelham à dos Atos dos Apóstolos 
(1 leitura), às comunidades da Ásia Menor (li

leitura), à comunidade do evangelho de hoje: por 
um lado, o idealismo, a alegria de estannos com
prometidos com Jesus e sua causa; por outro lado, 
as dificuldades internas e externas, as per-

' 
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plexidades, desânimos e desilusões. 
• Como revitalizar nossas comunidades?
• Nossas comunidades acolhem os despossuídos e
os põem como centro de atenção e carinho?
• Como resolvemos os problemas que surgem em
nosso meio? Quais são os novos ministérios que
nossas comunidades criaram e valorizaram?
• Como reagimos diante dos projetos que não
manifestam o projeto de Deus?
• Como superamos as perplexidades, desânimos e
desilusões? Quem é Jesus para nós?

6º DOM. DA PÁSCOA (16 de maio) 
O ESPÍRITO DE JESUS 
ANIMA E SUSTENTA 

A CAMINHADA DA COMUNIDADE 

I. INTRODUÇÃO GERAL

"Jesus promete o Espírito da verdade a 
quem observa seus mandamentos. Só quem faz o 
que agrada ao amigo pode dizer que está verdadei
ramente em comunhão com ele. Como Cristo 
sempre fez o que agrada ao Pai, aceitando sem 
reservas o plano da salvação e executando-o com 
livre obediência, também quem crê em Cristo 
entra na mesma corrente de amor, porque respon
de à escolha e predileção do Pai. O Espírito de 
Cristo ilumina agora os que crêem, para que 
continuem em sua vida a atitude filial de Cristo ... 
Ainda não é cristão quem pratica os dez manda
mentos, mas quem é fiel ao único mandamento do 
amor, até dar a vida em plena liberdade. Este amor 
faz passar da morte para a vida" (Missal Domi

nical, Ed. Paulinas, São Paulo, 1980, p. 373). 

II. COMENTÁRIO DOS TEXTOS BÍBLICOS

1. Evangelho (Jo 14,15-21): O Espírito da Ver
dade anima e sustenta a caminhada da comu
nidade

O trecho do evangelho de hoje faz parte 
do discurso de despedida (Jo 13-17). É o testa
mento que Jesus, antes de partir, deixa à sua 
com1midade. Os discípulos estão abalados diante 
do iminente desaparecimento de Jesus. Estão tris
tes porque o Mestre tinha dito que um deles o teria 
traído e Pedro o teria negado naquela mesma 
noite. Nosso texto apresenta dois temas importan
tes: o amor (vv. 15.21) e o Advogado, isto é, o 
Espírito Santo (vv. 16-20). 
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a. O amor a Jesus (vv. 15.21)

Jesus fala aos discípulos, mostrando que 
existe uma forma de superar o medo, a separação 
e a morte. Essa forma é o amor: "Se vocês me 
amam, observarão os meus mandamentos" (v. 
15). Tal afirmação pode parecer difícil para nós, 
pois se tem a impressão de que os mandamentos 
sejam uma espécie de freio ou limite à capacidade 
de amar. Quem ama não impõe! Contudo, é pre
ciso compreender bem o que Jesus quer dizer 
quando fala de mandamentos. Pouco antes ele 
havia deixado à comunidade a regra de ouro, a 
segredo da felicidade: "Eu dou a vocês um man
damento novo: amem-se uns aos outros. Assim 

· como eu amei vocês, vocês devem se amar uns aos
outros" (13,34). Aí está a sfutese dos mandamen
tos de Jesus. Vivendo no amor, a comunidade está
amando a Jesus e observando seus mandamentos.
Portanto, o critério para saber se os cristãos são de
fato seguidores de Jesus é a capacidade de amor
mútuo na comunidade e fora dela. O amor não
pode ser vivido em circuito fechado, egois
ticamente, mas projetado para fora, da mesma
forma como agiu Jesus, que veio trazer a vida em
plenitude para todos.

Se no v. 15 Jesus falava à comunidade
como um todo, no v. 21 ele demonstra que amar é
um compromisso pessoal indispensável: "Aquele
que tem os meus mandamentos e os observa, esse
me ama" (v. 21a). Amar é ação que prolonga a
ação de Jesus em favor de todos. É dar a vida,
consumida inteiramente pela causa de Jesus. O
Pai, que manifestou sua bondade_ em Jesus, devo
tará ao discípulo o mesmo amor que revelou no
Filho. E o discípulo será a epifania de Deus neste
mundo: "Quem me ama será amado por meu Pai.
Eu também o amarei e me manifestarei a ele" (v.
21b). No Antigo Testamento, Deus se manifes
tava em sinais. Hoje, manifesta-se no cristão que
ama Jesus.

b. O Espírito da Verdade, Advogado dos cristãos

(vv. 16-20) 

Jesus fala do Espírito Santo e o apresenta 
como "um outro Advogado" (v. 16). Advogado é 
aquele que defende uma causa nos tribunais. De
pois da morte e ressurreição de Jesus, a comu
nidade encontrou-se diante do mundo hostil que a 
persegue e mata seus membros. Quem sustentará 



a luta de Jesus que se prolonga agora na vida dos 
cristãos? O defensor é o Espírito Santo, que per
manece para sempre na vida da comunidade. Ele 
é chamado de Espírito da Verdade, isto é, aquele 
que estará presente em todas as ações dos cristãos 
em defesa da liberdade e da vida, como fez Jesus. 
É o Espírito de Jesus. Jesus é a Verdade (14,6; cf. 
o evangelho do domingo passado). O Espírito da
Verdade é a memória da fidelidade de Jesus na
vida da comunidade cristã. Esta não caminha em
direção ao vazio e à derrota, porque o caminho de
Jesus leva à vida. E o Espírito é a ação do Senhor
atualizada na caminhada da comunidade.

A exemplo do Mestre, os cristãos enfren
tam o mundo hostil, o mundo da mentira, que se 
opõe ao Espírito da Verdade. Enfrentam-no para 
transformá-lo. E a força para isso vem do Espírito 
(Advogado), que abre novos caminhos para a 
prática de Jesus no meio dos cristãos (cf. I e II 
leituras). O evangelho de hoje afirma que "o 
mundo" (a sociedade injusta) não vê o Espírito da 
Verdade, nem o experimenta (v. 17 a) porque, para 
ele, o projeto de Deus fracassou na morte de Jesus. 
"O mundo" não percebe que o amor de Deus e da 
comunidade é mais forte que a morte. A comuni
dade cristã, que vive no amor, experimenta a força 
do Espírito de Jesus, doador da vida. Esse Espírito 
já está presente nela, permanecendo para sempre 
(v. 17b). 

Jesus havia anunciado aos discípulos que 
iria partir para o Pai (13,33). Essa afirmação 
deixara nos discípulos a sensação do abandono 
total, como os órfãos, sem proteção nem defesa. 
Jesus garante à comunidade que não a deixará no 
abandono e orfandade, mas estará presente nela 
(v. 18). O mundo não mais verá Jesus, pois a 

sociedade injusta que o matou pensa ter tido a 
vitória definitiva. Mas Jesus é Vida. Nele a comu
nidade viverá e o verá (v. 19). P0r que o mundo 
não o verá mais, mas somente a comunidade? 
Porque ele se manifesta no amor e no Espírito que 
faz os cristãos reviverem a experiência de Jesus. 
Vivendo a experiência do Espírito, Jesus viverá 
nos cristãos. 

O Espírito, que procede do Pai (15,26) e 
que Jesus comunica aos discípulos, leva os cris
·tãos ao reconhecimento de que Jesus e o Pai são
uma só coisa (10,30). Em comunhão com esse
Espírito, também os cristãos são uma só coisa com
Cristo.

2. I leitura (At 8,5-8.14-17): Evangelizar é fazer

o que Jesus fez

A morte de Estêvão foi o estopim para 
que explodisse a perseguição contra os cristãos 
em Jerusalém. Por causa dela os fiéis se disper
saram. Lucas vê nesse fato a chance providencial 
que a comunidade tem de levar o anúncio da 
Palavra de Deus aos que ainda não a conhecem. Se 
em Jerusalém o anúncio provocou perseguição, 
na Samaria suscitará contentamento. Temos aqui 
uma das grandes forças da Palavra de Deus: a 
capacidade de confraternizar povos inimigos. De 
fato, judeus e samaritanos detestavam-se mutua
mente. Agora, a Samaria acolhe o anúncio da 
Palavra, feito por intermédio de Filipe, um dos 
sete ministros (8,5; cf. 6,5). 

Filipe é apresentado como modelo de 
evangelizador que sai de Jerusalém para levar o 
testemunho a todos (cf. 1,8). Fica, assim, caracte
rizado o tipo da comunidade evangelizadora: a 
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que não põe fronteiras ao trabalho pastoral. A 
missão do evangelizador é prolongamento do que 
Jesus disse e fez. Consta de anúncio e de fatos. 
Filipe anuncia o Cristo ( v. 5) e realiza milagres ( v. 
6). As duas atividades estão unidas entre si. Anun
ciar o Cristo é já mostrá-lo presente na ação 
concreta. Por isso, a pregação de Filipe é acom
panhada pela expulsão dos espíritos maus e pela 
cura de paralíticos e aleijados. Em outras pala
vras, anunciar o Cristo é eliminar tudo o que aliena 
e despersonaliza as pessoas (demônios), dando às 
pessoas condições para que assumam responsa
velmente a própria caminhada (cura dos paralíti
cos e aleijados). O clima que esses acontecimen
tos suscita é o da alegria messiânica (cf. 2,46; Lc 
2,10) que contagia a quantos aceitam Jesus como 
o Libertador e Senhor de suas vidas (v. 8).

A Igreja de Jerusalém toma conhecimen
to do que a Palavra de Deus realizou na Samaria. 
E envia para lá Pedro e João (v. 14). Sua tarefa é 
completar a evangelização mediante a oração e a 
imposição das mãos. Os samaritanos recebem o 
Espírito Santo. No plano de Lucas, acontece o 
Pentecostes dos pagãos ( os samaritanos eram 
considerados pagãos pelos judeus). O Espírito vai 
conduzindo a evangelização, fazendo com que 
muitos povos façam parte do único povo messiâ
nico. O Espírito não é propriedade dos apóstolos. 
Estes, sim, são servos do Espírito, pois ele os 
conduz e impulsiona. Assim, de acordo com At 
1,8, os discípulos de Jesus se tomam testemunhas 
na Judéia (Jerusalém), Samaria e até os confins do 
mundo ( o resto do livro dos Atos), pois o Espírito 
da Verdade ( cf. evangelho) é o dinamismo da 
comunidade cristã missionária. 

3. II leitura (lPd 3,15-18): O sofrimento por

causa da justiça

Os vv. 13-14, apesar de não constarem no 
texto lido hoje, ajudam na compreensão do con
texto. "Quem lhes fará mal, se vocês se esforçam 
em fazer o bem? Se sofrem por causa da justiça, 
felizes de vocês! Não tenham medo deles, nem 
fiquem assustados". Pedro escreve a cristãos que 
sofrem. Os sofrimentos daquelas comunidades da 
Ásia Menor tinham duas causas: em primeiro 
lugar, a situação social em que viviam: migrantes, 
trabalhadores, escravos; em segundo lugar, a luta 
que sustentavam: queriam que fosse feita justiça, 
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que seus direitos e dignidade fossem reconheci
dos. Por causa disso eram vistos como subversi
vos. 

Pedro lhes diz que, se sofrem por causa da 
justiça, são felizes (v. 14). É a concretização da 
bem-aventurança anunciada por Jesus (cf. Mt 
5,10). Não são bem-aventurados pelo sofrimento 
em si. O sofrimento não faz ninguém feliz! São 
bem-aventurados por causa da motivação profun
da que anima sua luta: a justiça que visa criar o 
Reino de Deus, o projeto de Deus. 

Pedro anima as comunidades dizendo
lhes que não devem ter medo dos que as conside
ram subversivas e arrastam seus membros aos 
tribunais. Pelo contrário, devem "santificar em 
seus corações o Senhor Jesus Cristo", ou seja, 
reconhecer de coração (plena e absolutamente) 
que o único Senhor é Jesus! Esta motivação deve 
estar sempre presente e animar todas as esperan
ças e anseios das pessoas (v. 15). 

Bons modos, respeito e consciência lim
pa são os instrumentos para a conquista da justiça 
(v. 16a), resposta que desarma a grosseria, vio
lência e corrupção dos que fomentam a injustiça. 
Temos aqui o ideal da não-violência ativa (cf. Mt 
5,38-40), capaz de fazer ruir a sociedade injusta 
(v: 16b). 

A norma de comportamento cristão é a 
prática de Jesus (v. 18). O justo morreu pelos 
injustos, a fim de os conduzir a Deus. Porém, a 
morte de Jesus não quer dizer que a injustiça tenha 
vencido. Pelo contrário, da morte nasceu a vida 
nova do Espírito Santo. Esse mesmo Espírito é 
que age agora nos fiéis, levando-os à prática de 
Jesus. Fazendo o que ele fez, os cristãos oferecem 
sua colaboração indispensável na construção do 
Reino de Deus. Esse Reino é o ideal proposto por 
Deus, que coincide com os profundos anseios da 
humanidade sedenta de justiça, liberdade e dig
nidade reconhecida. 

O v. 17 não pretende atribuir a Deus a 
vontade de fazer sofrer as pessoas. De fato, Deus 
não sente prazer no sofrimento humano. O pró
prio Jesus o demonstrou. O sofrimento diminui o 
ser de Deus presente nas pessoas. Contudo, o 
projeto de Deus sabe valorizar o sofrimento. Do 
sofrimento nasce o desejo de liberdade e vida. E 
Deus o transforma em energià que supera as 
injustiças que o provocam. 



m. PISTAS PARA REFLEXÃO

Estamos nos aproximando da festa de 
Pentecostes. Os textos de hoje conduzem a refle
xão nessa linha, no sentido de perceber a presença 
do Espírito na comunidade cristã. O Espírito da 
Verdade põe a comunidade cristã no caminho de 
Jesus, que é o caminho para a vida em plenitude, 
concretizada no amor dentro e fora da comuni
dade. Por isso: 
• Quais os caminhos que o Espírito aponta para
nossa comunidade?
• Estamos sob ação do Espírito, passando da morte
à vida?
• O que significa, dentro da realidade que vive
mos, guardar os mandamentos de Jesus?
• Sentimos a presença do Espírito na luta pela
justiça e liberdade?

ASCENSÃO (23 de maio) 
A IGREJA TESTEMUNHA 

A PRESENÇA DO DEUS-CONOSCO 

I. INTRODUÇÃO GERAL

Celebrar a partida de Jesus para o Pai é 
senti-lo eternamente presente na vida das pessoas 
e da comunidade cristã. Ele não se afastou. Criou 
sua morada estável em nosso meio, pois é o Deus
conosco. Cabe agora às comunidades mostrá-lo 
presente mediante o testemunho (! leitura). Cabe 
agora à comunidade ir ao encontro dele "na Gali
léia", repetindo suas palavras e ações em favor 
dos desfavorecidos, exercendo a mesma autorida
de de Jesus, que quer salvar a todos (evangelho). 
Ele está sempre presente no meio de nós, em 
nossas comunidades, pois a glória de Deus é estar 
conosco; e nós o glorificamos quando o reco
nhecemos e manifestamos como Senhor Absoluto, 
Cabeça da Igreja, razão da nossa esperança (li 
leitura). 

II. COMENTÁRIO DOS TEXTOS BÍBLICOS

1. I leitura (At 1,1-11): A comunidade cristã:
sacramento das palavras e ações de Jesus

Atos dos Apóstolos é o segundo livro que 
Lucas escreveu. No seu plano, o evangelista pre
tende mostrar que os ensinamentos e ações de 
Jesus continuam nos ensinamentos e ações dos 

cristãos. Portanto, o livro dos Atos não é um 
manual de história da Igreja, mas sim o prolonga
mento da prática do Senhor na vida da comuni
dade cristã. Se no evangelho de Lucas temos a 
práxis de Jesus-desde o começo até o dia em 
que foi levado para o céu - no livro dos Atos 
tenios a práxis cristã. E quem deseja ser amigo de 

Deus, ''Teó-filo" (este nome provavelmente tem 
caráter simbólico, querendo identificar todos os 

cristãos), tem na práxis de Jesus e na práxis dos 
seguidores de Jesus as linhas-mestras de inspira
ção e conduta. A passagem do primeiro momento 
para o segundo está nas instruções que Jesus dá 
aos apóstolos que tinha escolhido, movido pelo 
Espírito Santo (v. 2). O mesmo Espírito esteve 
presente em Jesus e está presente na práxis cristã 
da comunidade. 

Essa tarefa está ancorada na experiência 
do Cristo ressuscitado: "Foi a eles que Jesus se 
mostrou vivo depois da sua paixão, com numero
sas provas" (v. 3a); tem o aval do Pai, cuja 
promessa se realiza em Jesus e na comunidade (v. 
4b) por meio da efusão do Espírito (v. 5), que 
levará a comunidade à identificação de sua práxis 
com a de Jesus. Lucas fala de "quarenta dias" (v. 
3b ), durante os quais Jesus apareceu e falou aos 
discípulos sobre o Reino de Deus. O fato não tem 
caráter cronológico, mas teológico-catequético: a 
prática cristã nasce da experiência plena do Cristo 
ressuscitado, experiência que Lucas visualiza num 
contexto de intimidade e comunhão: a refeição (v. 
4a). É dessa intimidade com ele que nasce o 
testemunho cristão, a missão, a evangelização, 
pondo em movimento a boa notícia trazida por 
Jesus. E a garantia do sucesso está no batismo com 
o Espírito Santo. Ele é a memória continuamente
renovada e atualizada do que Jesus-disse e fez ( cf.
Jo 14,26).

Os vv. 6-8 contêm a pergunta dos discí
pulos e a resposta de Jesus. A pergunta dos discí
pulos revela a ânsia da comunidade cristã, afim de 
que o projeto de Deus se realize completamente. 
Estão curiosos por saber se existe um limite até o 
qual se possa resistir e lutar corajosamente, e 
depois "descansar", sem que haja mais nada por 
fazer (v. 6). A resposta de Jesus contém duas 
indicações. A primeira (v. 7) afirma que o projeto 
de Deus não depende de uma data histórica: "Não 
cabe a vocês saber os tempos e as datas". A 
segunda é conseqüência da primeira e manifesta 
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qual deva ser a autêntica preocupação da comuni
dade cristã: sob ação e força do Espírito, testemu
nhar (v. 8a) a práxis de Jesus. O projeto de Deus 
não depende de teorias, mas do testemunho que 
atualize o que Jesus foz e disse. 

De fato, o evangelho de Lucas se encer
rava faJando desse testemunho (24,28). E aqui 
Jesus renova o compromisso dos discípulos (v. 
8b ). Após o Pentecostes, os discípulos não cessam 
de repetir que são testemunhas (At 2,32; 3,15; 
4;33; 5,32; 13,3; 22,15). Em palavras e ações, 
prolongam a práxis de Jesus. O testemunho, se
gundo os Atos dos Apóstolos, vai se espalhando a 
partir de Jerusalém, onde Jesus deu o testemunho 
final com a morte e ressurreição, atinge a Judéia e 
a Samaria (At 8,1-8) e chega aos confins do 
mundo (as viagens de Paulo). 

O v. 9 fala do arrebatamento de Jesus. A 
referência à nuvem - símbolo teofânico - afir
ma que Jesus pertence definitivamente à esfera de 
Deus. É a certeza da comunidade de que Jesus 
cumpriu perfeitamente a vontade do Pai. Contu
do, não basta sabê-lo. Toma-se necessário des
cruzar os braços, deixar de olhar passivamente 
para Cf céu, encarar· a realidade que nos cerca, 
perceber que somos todos "homens da Galiléia", 
comprometidos com o testemunho de Jesus (vv. 
10-11 ). O texto de hoje termina fazendo referên
cia à volta de Jesus, da mesma forma como foi
visto partir para o céu. Lucas está falando de
parusia ou de teofania? Quando voltará Jesus: no
fim dos tempos, ou no Pentecostes que leva a
comunidade cristã a ser a epifania de Jesus me
diante o testemunho?

2. Evangelho (Mt 28,16-20): O Deus-conosco se

revela na práxis da comunidade cristã

O texto é a conclusão do evangelho de 
Mateus. Pode serdivididoem três momentos: a. um 
relato de aparição (vv. 16-17); b. instruções de 
Jesus aos discípulos (vv. 18-20a); c. promessa (v'. 

20b). 

a. Experiência do Ressuscitado (vv. 16-17)

Inicia-se falando dos Onze discípulos que 
se dirigem à Galiléia, ao monte que Jesus havia 
indicado (v. 16). A comunidade dos discípulos 
tomou o rumo certo: a Galiléia. É bom lembrar o 

46 - VIDA PASTORAL- MAIO-JUNHO DE 1993 

que significa para o evangelista essa localização. 
Para entendê-lo, devemos recordar o início da 
atividade de Jesus. Ele inicia sua missão na Galiléia 
das nações (ler Mt 4,12-17), no meio daquela 
gente pisada e marginalizada, a fim de levar-lhe a 
boa notícia da libertação e da vinda do Reino. É 
para lá que os discípulos se dirigem. É o lugar do 
testemunho e ação da comunidade cristã. Os dis
cípulos, em Jesus e a partir dele, dão início à práxis 
cristã. 

Mateus fala também de um monte como 
ponto de encontro de Jesus com sua comunidade. 
Não se trata de localizar. geograficamente esse 
ponto de encontro. É um monte que recorda a 
atividade de Jesus. Nesse sentido, o monte é o das 
tentações ( 4,8-10), o da transfiguração (17, 1-6), 
mas sobretudo o monte sobre o qual Jesus anun
ciou seu programa libertador: o monte das bem
aventuranças (5,1-7,29). A montanha representa, 
portanto, o programa da comunidade, que é o 
mesmo de Jesus. Aghdo assim, ela se toma autên
tica discípula Identifica-se com Jesus e seu proje:.. 

to (os discípulos se prostram diante dele). 
Contudo, há sempre o risco da dúvida, de 

não acolher plenamente o significado da prática 
de Jesus na vida da comunidade: "Ainda assim 
alguns duvidaram'' (v. 17b). O verbo duvidar 
(edístesan, em grego), ao longo do evangelho de 
Mateus, se encontra somente aqui e em 14,31, 
onde Pedro duvida e afunda na água. Duvidar, 
portanto, comporta a falta de fé, mas também a 
falta de percepção maior da prática de Jesus que 
vence todas as formas de morte e alienação. Du
vidar é ter medo do risco e do compromisso. É um 
alerta que acompanha constantemente a comuni
dade, colocando-a numa àtitude de conversão 
permanente ao projeto de Deus. 

b. O poder de Jesus é passado à comunidade (vv.
18-20a)

Durante sua vida terrena, Jesus agia como 
aquele homem ao qual Deus dera seu poder ( cf. 
9 ,6-8), fazendo com que as pessoas glorificassem 
a Deus. Agora, ressuscitado, possui "toda autori
dade no céu e sobre a terra" (v. 18b). Essa autori
dade plena foi-lhe dada pelo Pai (a forma passiva 
"me foi dada" refere-se a Deus) e é muito próxima 
das pessoas (Jesus "se aproximou dos discípulos", 
v. 18a). Não só está próxima, como é entregue, por
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Jesus, à comunidade cristã: "Vão e façam com que 
todos os povos se tomem meus discípulos" (v. 
19a). A Galiléia é o ponto de partida, e a meta é 
fazer com que o projeto de Deus alcance a todos, 
tomando-os discípulos de Jesus, o Mestre da 
Justiça, pois é assim que ele se apresenta no 
evangelho de Mateus. Realiza-se, assim, a pro
messa feita a Abraão ( cf. Gn 17 ,4s; 22, 18). 

Os meios para fazer com que todos os 
povos se tomem discípulos do Mestre da Justiça 
são dois: o batismo em nome da Trindade (v. 19b) 
e a catequese que visa à implantação da justiça do 
Reino. 
a. O batismo é feito em nome da Trindade. Batiza
se em nome do Pm, do Filho e do Espírito Santo.
O texto grego de Mateus emprega a preposição
eis, para salientar o caráter do batismo. Com isso
ele afirma que o batismo em nome da Trindade é
a vinculação pela qual o ser humano está plena
mente comprometido com a prática da justiça que
inaugura o Reino de Deus na nossa história. Ser
batizado em nome da Trindade denota não sim
ples representação, mas dedicação total, consa
gração, posse da Trindade.
b. O segundo meio é a catequese que leva a ob
servar tudo o que Jesus ensinou. O que foi que ele
ensinou? A síntese dos mandamentos de Jesus
está no sermão da montanha (5,1-7,29). É a esse
código de práxis cristã que se referirá toda a
catequese da comunidade primitiva e das comu
nidades cristãs de hoje. Essa catequese não é outra
coisa senão a recordação da prática de Jesus,
visando à prática cristã.

c. Jesus é aquele que caminha conosco (v. 20b)

O evangelho de Mateus termina com uma 
promessa: "Eis que eu estarei com vocês todos os 
dias, até o fim do mundo" (v. 20b ). Mateus havia 
iniciado o evangelho apresentando Jesus como o 
Emanuel (Deus-conosco, cf. 1,23), e o conclui 
mostrando-o continuamente vivo e presente na 
vida da comunidade. A ascensão de Jesus não é 
seu afastamento do mundo. Pelo contrário, sela 
sua indestrutível presença na história, que é ao 
mesmo tempo história de Deus e dos homens. 

3. II leitura (Ef 1,17-23): A glória de Deus é a

comunidade cristã

comunidades dos arredores de Éfeso. Paulo não 
conheceu essas comunidades. Ele só esteve em 
Éfeso (cf. At 19-20), onde deu início a uma 
comunidade cristã que, por sua vez, fez surgir as 
comunidades dos arredores. 

Paulo estava preso. Teve notícias do 
surgimento dessas comunidades, de sua firmeza 
na fé, do amor que unia a todos na esperança que 
animava suas lutas. Mas ficou sabendo também 
de alguns riscos trazidos pelas filosofias do tempo 
que pregavam um Deus afastado e ausente da vida 
humana; só através de entidades intermediárias 
(soberanias, poderes, forças, dominações) é que 
se poderia ter acesso a Deus. Jesus não passaria de 
uma dessas entidades intermediárias. 

O texto de hoje pertence à ação de graças 
e súplica que Paulo faz a Deus em vista dessas 
comunidades (1,15-23). Dá graças a Deus por 
causa da fé (adesão a Jesus) e do amor (resposta da 
fé que se visualiza no amor solidário) encontrados 
nos fiéis. Ele suplica. O conteúdo da súplica é uma 
espécie de credo cristão. Pela fé e solidariedade 
os cristãos penetram sempre mais no ser de Deus 
que está próximo e presente na comunidade. Con
tudo, é preciso conhecê-lo (v. 17) e conhecer a 
esperança à qual a comunidade foi chamada ( v. 
18b). 

Paulo fala da glória de Deus (v. 18b). E 
emprega outros termos, como potência, eficácia, 
poder e força. O texto é muito denso, e aqui é 
possível apresentar só uma síntese do pensamento 
de Paulo. Longe de ser distante da humanidade, o 
dos cristãos é um Deus cuja glória depende do fato 
de existir enquanto o Deus da comunidade. A 
glória de Deu.s é sua ação concreta na história, na 
vida da comunidade cristã, que prolonga a morte 
e ressurreição de Jesus. Em Jesus, Deus fez conhe
cer sua glória; mostrando-se tão próximo à huma
nidade, a ponto de eleger a comunidade cristã 
como o Corpo de Cristo, a plenitude de Cristo, que 
preenche tudo em todo o universo (v. 23). 

Paulo não polemiza contra as entidades 
intermediárias. Simplesmente mostra às comuni
dades que existe um único Senhor, que realizou o 
projeto do Pai, e que esse Senhor está presente na 
história e na vida dos fiéis. A comunidade cristã é 

A carta aos Efésios é um texto que Paulo I o espaço no qual se revela o projeto de Deus, a
(ou um discípulo seu) escreveu para as diversas realeza absoluta do Cristo ressuscitado. 
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ID. PISTAS PARA REFLEXÃO 

Os textos bíblicos da festa da Ascensão 
falam da perene presença de Jesus ressuscitado na 
vida da comunidade cristã. Em vez de se ausentar, 
ele inaugura sua presença e morada definitivas no 
meio das pessoas quando estas. o testemunham. 
Portanto, a festa de hoje é uma oportunidade para 
que descubramos o Deus-conosco, para que ava
liemos a força e alcance do testemunho cristão. É 
também um desafio: caminhar "para a Galiléia", 
"para o monte", a fim de encontrar o Cristo vivo; 
evangelizar a partir do homem que sofre; promo
ver o valor das pessoas e a justiça do Reino como 
formas autênticas de fazer brilhar a glória de Deus 
e compreendermos a esperança à qual fomos 
chamados. 

PENTECOSTES (30 de maio) 
O NASCIMENTO DA IGREJA 

I. INTRODUÇÃO GERAL

No Pentecostes, todos nascemos e renas
cemos continuamente. Nascemos para a vida no 
Espírito e renascemos para o projeto de Deus, 
procurando falar a linguagem do Espírito para o 
mundo de hoje. Bebendo o mesmo Espírito que 
foi a base da ação e da palavra de Jesus, a comu
nidade cristã provoca o julgamento de Deus 
(evangelho). Reunida pelo Espírito de Jesus, tor
na-se a epifania de Deus, proclamando suas mara
vilhas (I leitura), levando o projeto de Deus a 
todos os povos. Forma o corpo de Cristo e bebe do 
único Espírito. Por isso, na comunidade cristã, 
cada pessoa é um dom do Espírito para formar a 
comum-unidade (II leitura). Ninguém possui ple
namente o Espírito, e ninguém está privado dele. 
Na união de todos é que se forma o corpo de 
Cristo, o templo do Espírito Santo. 

II. COMENTÁRIO DOS TEXTOS BÍBLICOS

1. Evangelho (Jo 20,19-23): A comunidade re
cebe o mesmo Espírito que animou Jesus

João e Lucas têm perspectivas diferentes, 
nos evangelhos, quanto a Pentecostes. Para João, 
ele acontece no próprio dia da ressurreição de 

Jesus, ao passo que Lucas faz coincidir a vinda do 
Espírito Santo com a festa judaica de Pentecostes, 
cinqüenta dias após a Páscoa. Embora as perspec
tivas sejam diferentes, a finalidade é a· mesma, 
pois ambos mostram que o Espírito que sustentou 
a luta de Jesus para realizar o projeto de Deus é o 
mesmo Espírito que anima agora as lutas da 
comunidade cristã. 

a. A criação da comunidade messiânica (vv. 19-
21a)

O texto inicia situando a cena no tempo. 
É a tarde do domingo da Páscoa. Para os judeus, 
já havia iniciado um novo dia. Para João, contudo, 
é ainda o dia da ressurreição, a nova era inaugu
rada pela vitória de Jesus sobre a morte. A refe
rência à tarde de domingo reflete a práxis cristã de 
celebrar a Eucaristia no Dia do Senhor, à tardinha 
As portas fechadas mostram um aspecto negativo 
(o medo dos discípulos) e um aspecto positivo (o
novo estado de Jesus ressuscitado, para o qual não
há barreiras).

Jesus se apresenta no meio da comuni
dade ( é mais uma referência ao contexto eucarís
tico do trecho) e saúda os discípulos com a sau
dação da plenitude dos bens messiânicos: "A pàz 
estejacomvocês!"(sha/om).Éa mesmasaudação 
de quando Jesus se despediu (cf. 14,27). Por sua 
morte e ressurreição ele se tomou o vencedor do 
mundo e da morte. E por isso pode comtinicar a 
paz, a plenitude dos bens. É, portanto, a saudação 
do vencedor que ainda traz em si os sinais da 
vitória nas mãos e no lado (v. 20). É a saudação do 
Cordeiro, do qual a comunidade irá alimentar-se. 
A saudação de Jesus deixa um programa para os 
discípulos: atingir a paz que é a superação de toda 
injustiça que causa morte. 

Os discípulos estão de portas fechadas. 
São uma comunidade medrosa, pois ainda não 
possuem o Espírito de Jesus. O medo é um freio 
que lhes bloqueia a tarefa de testemunhar o Cristo 
ressuscitado. Jesus, presente nessa comunidade, 
transforma totalmente a situação, capacitando-os 
a serem os anunciadores da vitória de Jesus sobre 
os mecanismos de morte. 

A reação da comunidade é a alegria ( cf. 
16,20) que ninguém, de agora em diante, poderá 
suprimir (cf. 16,22). 
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b. A comunidade continua a missão de Jesus (vv.
21b-23) 

.. 

Fortificada pela presença de Jesus, a 
comunidade está pronta para a mesma missão que 
ele recebeu: "Como o Pai me enviou, assim tam
bém eu envio vocês" (v. 21b). Quem vai garantir 
a missão da comunidade será o Espírito Santo. 
Para João, o Pentecostes acontece aqui, na tarde 
do dia da ressurreição: "Tendo falado isso, Jesus 
soprou sobre eles, dizendo: Recebam o Espírito 
Santo!" (v. 22). O sopro de Jesus é a nova criação 
(cf. Gn 2,7). É o sopro da vida nova. Aqui nasce 
a comunidade messiânica que tem como tarefa 
trabalhar para que aconteça a nova criação. 

De agora em diante, batizados no Espírito 
Santo ( cf. 1,33), os cristãos têm o encargo de conti
nuar o projeto de Deus. Esse projeto é sintetizado 
desta forma: "Os pecados daqueles que vocês per
doarem, serão perdoados; os pecados daqueles que 
vocês não perdoarem, não serão perdoados" (v. 23). 
O que é pecado para João? Consiste essencialmente 
em pactuar com a ordem injusta que levou Jesus à 
morte ( e que hoje, de muitas formas, continua 
matando gente). Os pecados são atos concretos de
correntes dessa opção fundamental contra a vida e a 
liberdade das pessoas. 

Diante disso, qual é a tarefa da comuni
dade cristã? Jesus lhe dá o poder de perdoar ou não 
perdoar. Ela executa essa função mostrando onde 
está a vida e onde se aninha a morte; promovendo 
a vida e quebrando os mecanismos que procuram 
destruí-la; conscientizando as pessoas e desmas
carando os interesses ocultos dos poderosos. As
sim, os cristãos provocam o julgamento de Deus. 

O· que significa, por exemplo, não perdoar os 
pecados dos latifundiários, dos corruptos, dos 
políticos que utilizam o poder para defender seus 
interesses? 

"Os discípulos continuam a ação de Je
sus, pois ele lhes confere a mesma missão (20,21 ). 
Pelo Espírito que dele recebem, tomam-se suas 
testemunhas perante o mundo ( 15,26ss ). Sua ação, 
como a de Jesus, é a manifestação, em atos con
cretos, do amor gratuito e generoso do Pai (9,4). 
Diante desse testemunho, acontecerá o mesmo 
que aconteceu com Jesus: haverá quem o aceite e 
quem endureça numa atitude hostil ao homem, 
rejeitando o amor e se voltando contra ele, che
gando inclusive a perseguir e matar os discípulos 
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em nome de Deus (15,18-21; 16,1-4). Não é 
missão da comunidade, como não era a de Jesus, 
julgar os homens (3,17; 12,47). Seu julgamento, 
como o de Jesus, não é senão o de constatar e 
confirmar o juízo que o homem faz de si próprio" 
diante do projeto de Deus (J. Mateos-J. Barreto, O
Evangelho de São João, Ed. Paulinas, São Paulo, 
1989). 

2. I leitura (At 2,1-11): O Espírito ensina a

comunidade cristã a continuar o projeto de

Deus

Páscoa e Pentecostes eram festas agríco
las muito antigas em Israel. Com o passar do 
tempo, foram transformadas em festas religiosas: 
Páscoa revivia a saída do Egito; Pentecostes re
cordava o dia em que Moisés, no monte Sinai, 
recebeu a Lei. 

Quando Lucas escreveu os Atos dos 
Apóstolos, a evangelização já havia alcançado 
todas as nações até então conhecidas ( os confins 
do mundo; cf. At 1,8). Isso quer dizer que os doze 
povos (12 é número simbólico: indica totalidade) 
presentes em Jerusalém no dia de Pentecostes já 
tinham recebido o anúncio de Jesus. Por que, 
então, Lucas recorda o evento de Pentecostes? Ele 
quer mostrar a universalidade do povo de Deus e 
da evangelização. Na ótica da fé, tudo isso é obra 
do Espírito de Jesus. 

Ao descrever o episódio de Pentecostes, 
Lucas se serve de esquemas já presentes no Anti
go Testamento. Ele coloca a vinda do Espírito 
Santo cinqüenta dias após a Páscoa para fazê-la 
coincidir com o Pentecostes judaico, no qual o 
povo judeu celebrava o dom da Aliança no Sinai, 
a entregada Lei (Decálogo), o surgimento da nova 
sociedade. De fato, segundo Ex 19, cinqüenta dias 
depois que o povo saiu do Egito, Deus fez aliança 
com ele no monte Sinai, entregando-lhe, por meio 
de Moisés, a Lei. O fato foi acompanhado de 
trovões, relâmpagos e trombeta tocando. Ora, 
esse episódio é uma das bases sobre as quais 
Lucas constrói a narrativa do Pentecostes: cin
qüenta dias após a Páscoa, estando os discípulos 
reunidos em Jerusalém, houve um barulho como 
o rebentar de forte ventania (At 2,1-2). Com isso,
Lucas afirma que, em Jerusalém, acontece a Nova
Aliança; surge o Novo Povo de Deus; é dada a
Nova Lei: o Espírito Santo.



Lucas se inspira em outro texto do Antigo 
Testamento: Números 11,10-30, onde Deus re
partiu seu Espírito sobre Moisés e os setenta 
anciãos, para que pudessem organizar o povo. E 
Moisés exprimiu o desejo de que todo o povo 
recebesse o Espírito de Javé (Nm 11,29). Esse 
substrato. serviu de molde para Lucas, a fim de 
mostrar que, finalmente, o Espírito de Deus foi 
derramado sobre todos no dia de Pentecostes. No 
início do evangelho, o Espírito tomara conta de 
Jesus (cf. Lc 4,18). No início dos Atos, o mesmo 
Espírito toma posse de todas as pessoas. 

Finalmente, Lucas se serve de Gênesis 
11, o episódio da torre de Babel, onde Deus 
confundiu a ambição das pessoas, que não se 
entendiam mais. Para Lucas, o Pentecostes é o 
oposto de Babel: aqui, "todos nós os escutamos 
anunciarem, em nossa própria língua, as maravi
lhas de Deus" (2,11). 

Com o episódio de Pentecostes assim 
formulado, Lucas faz ver que a comunidade cristã 
é o Novo Povo de Deus, o povo da Nova Aliança, 
cuja Lei é o Espírito Santo. Não há fronteiras para 
esse povo, e o objetivo comum é viver o projeto de 
Deus. Esse povo é capaz de se entender e se unir 
porque fala a língua do Espírito de Jesus. De fato, 
o Espírito Santo é a memória sempre renovada e
atualizada do que Jesus fez e disse (cf. Jo 14,26). 
Entregando seu Espírito, Deus realiza com a co
munidade cristã a Nova e definitiva Aliança, na 
consecução do projeto divino, confiado agora aos 
que sonham com a humanidade livre de todas as 
formas de opressão, violência e morte. 

3. II leitura (lCor 12,3b-7.12-13): Ninguém

possui plenamente o Espírito; ninguém é pri

vado dele! A comunidade é o corpo de Cristo!

O texto de hoje inicia apresentando o 
critério básico de distinção entre o que procede e 
o que não procede do Espírito Santo. Esse critério
básico é o reconhecimento de Jesus como sendo o
único Senhor (v. 3b). Tudo o que não leva a isso
não provém do Espírito. É provável que alguém,
em Corinto, julgando-se movido pelo Espírito,
tenha declarado blasfematoriamente: "Maldito
Jesus!" (cf. 12,3a). Para Paulo, a ação do Espírito
leva sempre à confissão de que Jesus é o Senhor.

Os coríntios achavam que ter carisma 
fosse possuir dons extraordinários, como o falar 
em línguas e profetizar. Sua visão dos carismas 

era muito redutiva e personalística. Paulo começa 
abrindo brechas, afirmando que são distribuídos 
muitos dons (não alguns somente), mas o Espírito 
que os distribui é o mesmo: é o Espírito de Jesus 
(cf.12,4). Toda ação temsua origemnoPai;o que 
os cristãos fazem se baseia na ação de Jesus (cf. 
vv. 5-6). Note-se aí a formulação trinitária. Em
Deus não há divisão, mas harmonia. Tudo colabo
ra na execução do projeto de Deus. O mesmo
acontece na comunidade cristã: "A cada um é
dado algum sinal da presença do Espírito Santo,
para o bem comum" (v. 7).

A seguir, Paulo emprega a imagem do 
corpo. Ele está pensando no corpo humano, que 
tem muitos membros, mas ao mesmo tempo pensa 
no corpo social, a comunidade cristã, que forma 
um todo com Cristo (v. 12; cf. 6,15: "Vocês não 
sabem que seus corpos são membros de Cristo?"). 
Então, pensa Paulo, se em Jesus, com o Pai e o 
Espírito, não há divisões, como pode havê-las na 
comunidade, que é o corpo de Cristo? De fato, o 
anúncio do Evangelho em Corinto havia unido 
povos, categorias e classes sociais incompatíveis 
até então: judeus e gregos, escravos e livres (v. 
13a; cf. Gl 3,28, que é uma das grandes sínteses do 
Evangelho de Paulo). 

O batismo havia elevado a todos a um 
nível jamais atingido antes: todos receberam o 
mesmo Espírito, de forma a cohstituirum só corpo 
social, sem rupturas ou distinções: a comunidade 
cristã, corpo de Cristo. Assim, todos se alimentam 
e se inspiram na mesma fonte, que é o Espírito 
Santo ( v. 13b ). Têm sentido, portanto, as divisões 
clamorosas que as comunidades criam em tomo 
de interesses pessoais, posições ou tarefas mais 
vistosas? Não é um atentado ao corpo de Cristo e 
ao Espírito de Jesus? Não é um atentado ao projeto 
de Deus? 

m. PISTAS PARA REFLEXÃO

• Analisar a coordenação pastoral: com que espí
rito agimos na comunidade cristã? Que sentido
têm os encargos, os postos, os serviços? É o
Espírito de Jesus quem anima toda a coordenação
pastoral?

• A diversidade dos membros da comunidade é
fator de crescimento mútuo? Manifesta o Novo
Povo de Deus nascido da Lei do Espírito? Nossas
comunidades são Pentecostes ou Babel?
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• O projeto de Deus continua na comunidade:
somos abertos à nova criação do Espírito, ou
vivemos medrosos e de "portas fechadas"? Pro
vocamos o ''julgamento de Deus" numa socieda
de que rejeita sistematicamente o projeto de Deus?
• Pentecostes é tempo de ecumenismo. Qual seria
a grande proposta ecumênica que o Espírito nos
faz? Não seria tempo de unir as pessoas do mundo
inteiro, independentemente do credo que profes
sam, em tomo de um único objetivo que é a
justiça? Não seria a palavra "justiça" o novo sopro
do Espírito?

SSMA. TRINDADE (6 de junho) 
QUEM É DEUS? 

I. INTRODUÇÃO GERAL

Festa da Trindade, festa da comunidade! 
A Trindade, comunhão perfeita, é o ideal da 
comunidade cristã. A Trindade existe para se 
relacionar com a humanidade. Perguntando-nos 
quem é Deus temos a resposta de quem é o 
homem. Deus é aquele que deseja se encontrar 
com a comunidade, revelando-lhe seu amor e 
fidelidade, caminhando com ela, abrindo-lhe o 
acesso à libertação (Ileitura) e à vida em plenitude 
(evangelho). Aceitar Deus é possuir a vida, é 
comprometer-se com seu projeto de liberdade e 
vida para todos. O Deus de amor está presente na 
comunidade cristã - o corpo de Cristo - cha
mando-a à comunhão e solidariedade perfeitas, 
mediante a comunhão do Espírito (II leitura). A 
Comunidade Trinitária é o futuro da comunidade 
cristã. Só ela pode garantir vida plena, capaz de 
superar inclusive a morte. 

II. COMENTÁRIO DOS TEXTOS BÍBLICOS

1. I leitura (Ex 34,4b-6.8-9): Deus é amor e
fidelidade

Os capítulos 32-34 do Êxodo recolhem 
tradições javistas e eloístas. O capítulo 34, ao qual 
pertence o texto de hoje, apresenta a renovação da 
aliança segundo a tradição javista, pois o episódio 
do bezerro de ouro ( cap. 32) a rompera. Com essa 
breve referência podemos captar a dramaticidade 
da situação: o povo tinha sido libertado do Egito, 
mas o caminho da libertação sofria séria ameaça 
de fracassar no deserto. Deus se arrependera de ter 
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libertado o povo e este se encontrava desorien
tado. 

A figura de Moisés como líder do povo é 
fundamental para a situação dramática. Sob or
dem de Javé, ele prepara duas novas tábuas de 
pedra e, de manhã cedo, sobe ao monte Sinai, 
como Javé lhe ordenara (34,4b ). Javé, por sua vez, 
desce na nuvem e fica junto de Moisés (v. 5a). 
Nesse gesto de subida (Moisés) e descida (Javé) 
temos o encontro. O texto nos mostra, assim, um 
Deus que deseja relacionar-se, estar em contato 
com o povo, mediante Moisés, o líder. Javé é o 
Deus do encontro, da relação, do contato, da 
proximidade. 

Moisés invoca o nome de Javé (v. 5b). 
Note-se que Javé era, para os Judeus, o inominá
vel. Não se podia pronunciar seu Nome. Moisés 
não leva em conta isso e invoca o nome de Javé 
(para os semitas, o nome é a identidade da pessoa). 
Moisés é ousado. Da ousadia de Moisés e do 
desejo de encontro com Javé nasce a revelação de

Deus. Ele se dá a conhecer quando o ser humano 
ousa e arrisca. Javé se dá a conhecer passando

diante de Moisés e exclamando: "Javé, Javé, Deus 
compassivo e bondoso, paciente, rico em amor e 
fidelidade" (v. 6). Não é Moisés quem faz essa 
proclamação, mas o próprio Deus que se revela ao 
povo com suas características fundamentais: con
tinua sendo o Deus libertador (cf. Ex 3,14), deci
dido a conduzir até o fim o processo de libertação. 
Apesar da infidelidade do povo, ele perdoa, sabe 
esperar (compassivo, bondoso, paciente). Man
tém-se como aliado apaixonado e fiel ao pacto de 
libertação (amor e fidelidade são as duas princi
pais características divinas na aliança realizada 
com o povo). 

Moisés adora Javé (v. 8) e suplica: "Javé, 
se gozo do .teu favor, caminha no meio de nós, 
porque esse é um povo de cabeça dura. Perdoa
nos as culpas e pecados, e recebe-nos como pro
priedade tua" (v. 9). A súplica de Moisés contém 
quatro pedidos que revelam quem é Deus: 1. É 
aquele que caminha no meio do povo. Seu prazer 
é estar com seu povo, que libertou do Egito e que 
deseja conduzir à liberdade e posse da vida plena. 
2. Ele aceita caminhar não porque o povo seja
ótimo ou porque mereça que Deus lhe seja próxi
mo. O povo continua sendo cabeça dura Cami
nhar com esse povo cabeçudo só ressalta a solida
riedade de Deus, e n�o os méritos do povo. 3. É
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• Como ler a primeira carta aos Tessalonicenses, José Bortolini ........ 39.000 

• Como ler o livro de Samuel, Ivo Storniolo e Euclides M. Balancin .... 40.000 

• Como ler a segunda carta aos Tessalonicenses, José Bortolini ......... 39.000 

• Como ler a carta aos Filipenses, José Bortolini ............................. 39.000 

• Como ler o Cântico dos Cânticos, Ivo Storniolo e E. M. Balancin ...... 40.000 

• Como ler a carta aos Gálatas, José Bortolini ................................ 52.000 

• Como ler o evangelho de Marcos, Euclides M. Balancin ................ 133.000 

• Como ler o livro de Sofonias, Euclides M. Balancin e Ivo Storniolo .. 39.000

• Como ler o livro dos Provérbios, Ivo Storniolo ............................... 60.000 

• Como ler o livro de Ageu, Marc Girard ........................................ 45.000 

• Como ler o livro dos Salmos, Marc Girard ................................... 72.000 

• Como ler o livro do Deuteronômio, Ivo Storniolo ............................ 78.000 

• Como ler a primeira carta aos Coríntios, José Bortolini ............. _. ... 63.000 

• Como ler o livro de Josué, Ivo Storniolo ....................................... 49.000 

• Como ler a segunda carta aos Coríntios, José Bortolini .................. 52.000 

• Como ler o livro dos Juízes, Ivo Storniolo .................................... 45.000 

• Como ler os livros dos Reis, Ivo Storniolo .................................... 49.000 

• Como ler o livro de Jó, Ivo Storniolo .......................... � ................ 78.000 

• Como ler o livro de Lucas, Ivo Storniolo ..................................... 125.000 
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aquele que perdoa os pecados e sabe reorientar no 
caminho certo o processo que conduz à libertação 
e à vida. 4. É o Deus que, apesar de ser o criador 
e dono de tudo, aceita receber em herança um 
povo pobre, fraco e pecador. Ele se despoja de 
suas prerrogativas de Senhor do Universo para ter 
como única propriedade esse povo peregrino, 
caminhando com ele e à frente dele, rumo à 
libertação e à posse da vida plena. 

2. Evangelho (Jo 3,16-18): Deus é o amor que
salva e comunica a vida plena

Os três versículos do evangelho de João 
proclamados na liturgia de hoje pertencem ao 
diálogo de Jesus com Nicodemos (cap. 3). É a 
catequese de Jesus que visa suscitar a fé nele. Os 
versículos de hoje estão unidos ao tema que ante
cede, ou seja, o amor de Deus manifestado na 
morte de Jesus. Sua morte insere o homem no 
mistério de Deus: ele dá a vida porque ama; a 
morte de Jesus é a conseqüência desse amor. 

Quem é Deus? AI leitura no-lo mostrou 
caminhando com seu povo, perdoando seus peca
dos, assumindo-o como sua propriedade e heran
ça. O evangelho de hoje vai além, porque nos faz 
ver não só o Deus que caminha com seu povo e 
perdoa seus pecados. Mostra-nos Deus superando 
e vencendo inclusive aqueles limites próprios da 
condição humana, como a morte. 

Deus ama a todos, indistintamente. Não 
só um povo particular. Ele ama o mundo. Neste 
caso, o mundo significa a humanidade toda, capaz 
de aceitar ou rejeitar o amor de Deus. Ora, o amor 
de Deus é oferta gratuita que atinge o ser humano 
em profundidade, antecipando-se à sua capacida
de de amar. Ele nos ama não porque sejamos bons, 
mas porque ely é bom, quer salvar, quer comuni
car vida em plenitude (v. 16). 

A vida em plenitude se realizou na encar
nação e morte de Jesus. O v. 16 mostra Deus 
desprendendo-se do Filho único, a ponto de en
tregá-lo em vista da salvação de quem nele crê. 
Jesus é a personificação do amor do Pai levado às 
últimas conseqüências: a entrega do Filho único. 
A salvação de Jesus não discrimina as pessoas: 
todos necessitam dela e todos têm acesso a ela, 
mediante a fé em Jesus, a fonte da vida: "Porque 
Deus enviou seu Filho ao mundo não para julgar 
o mundo, mas para que o mundo seja salvo por
ele"(v.17).
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Aquilo que encontramos de forma incipi
ente nal leitura adquire aqui seu pleno significado 
e realização: Deus não deseja que as pessoas se 
percam, nem sente satisfação em condenar al
guém. O prazer de Deus é salvar a todos, é desar
mar a todos com a lógica do amor. Portanto, o 
sofrimento, a injustiça, o pecado, a opressão, tudo 
o que gera dor e morte é contrário ao projeto de
Deus. Esse projeto visa erradicar essas forças de
morte para criar canais que comuniquem vida em
plenitude. É isso que Jesus veio revelar com sua
vida e palavra. É isso que deseja criar com a força
de sua morte e ressurreição, presentes e atuantes
na comunidade cristã.

A vida de Jesus provoca as pessoas à 
decisão. Estar com ele é estar a favor da vida. Não 
estar com ele é patrocinar a morte. Para João, 
Jesus não julga. Ele simplesmente provoca o 
julgamento de Deus. As pessoas é que se julgam, 
ao se confrontarem com a prática de Jesus e 
tomando partido a favor ou contra. Quem se 
posiciona a favor não é julgado; quem se decide 
contra já está julgado, porque não acreditou no 
Nome do Filho único de Deus (cf. v. 18). O nome 
revela o que a pessoa é e faz. No Antigo Testamen
to (Ex 3,14), Javé se mostrou o Deus libertador 
que caminha com o povo rumo à libertação e à 
vida. No Novo Testamento ele se mostrou liberta
dor em Jesus (cujo nome significa Javé salva).

Acreditar nesse nome é ser a favor da vida em 
todas as suas manifestações; é, conseqüentemente, 
ser contra tudo o que não promove a vida. 

3. II leitura (2Cor 13,11-13): Deus é a comu
nhão que se manifesta na comunidade cristã

O texto é a conclusão de 2Cor, carta que, 
na forma atual, contém diversas cartas de Paulo 
escritas em ocasiões diferentes e com motivações 
diferentes. Lendo-a pode-se perceber o estado de 
ânimo do agente de pastoral, suas convicções e 
lutas. Por outro lado, a carta revela também as 
peripécias da comunidade cristã, os avanços e 
recuos, as alegrias e sofrimentos, a necessidade 
constante de discernimento para continuar finne 
no projeto de Deus. 

Não sabemosa qual dessas cartas perten
ce. o texto de hoje. Mas isso não é importante. 
Importante é captar a mensagem que Paulo comu
nica à sua comunidade. O texto contém duas 



referências litúrgicas: a do beijo fraterno (v. 12) e a 
saudação trinitária (v. 13). 

A referência ao beijo fraterno faz parte das 
recomendações (vv. 11-12), ao passo que a sauda
ção trinitária é o augúrio final do Apóstolo (v. 13). 

As recomendações revelam o rosto da co
munidade cristã e suas características: alegria, busca 
da perfeição, encorajamento mútuo, união, paz, 
beijo fraterno. Todas essas características são como 
ferramentas para que a comunidade possasero lugar 
da presença e manifestação de Deus. A alegria é 
fruto dos tempos messiânicos. Provém da convic
ção de ser comunidade do Senhor amada por Deus. 
Esse clima de alegria é capaz de contagiar e trans
formar. A busca da perfeição denota que ser co
munidade é constante caminhar. Para Paulo, os 
cristãos vivem entre o já e o ainda não. O já é o fato 
de ser depositário do projeto de Deus, de ser salvo 
em Jesus Cristo; o ainda não é a consciência de não 
ter feito tudo o que Deus deseja. 

O encorajamento mútuo ajuda a superar as 
dificuldades. Na visão de Paulo, todos somos parte 
de um corpo social, em vista do bem comum. Esse 
bem comum é buscado na união e superação dos 
conflitos internos e externos à comunidade. A paz 
não depende da eliminação dos conflitos, ou da sua 
ausência, mas em sua superação mediante a solida
riedade. Essa solidariedade leva à plena comunhão 
com Cristo na eucaristia, onde os cristãos se saúdam 
com o beijo fraterno. Esse beijo fraterno é chamado 
por Paulo de "beijo santo" (tem sabor de santidade), 
isto é, manifesta a solidariedade de todos no objetivo 
comum, a santidade. Para Paulo, os cristãos são 
santos porque a eles foi confiado o projeto de Deus. 
E esse projeto é comum a todas as comunidades ( cf. 
V. 12b).

MICHELANGELO 

QUADROS SACROS EM AZULEJOS 
QUADROS P/ FACHADAS DE IGREJAS, 

COLÉGIOS, CAPELAS, ALTARES E VIA SACRA 
RESTAURAÇÃO DE QUADROS A óLEO 

ORÇAMENTOS SEM COMPROMISSO: 

Paulo encerra a carta exprimindo o desejo 
de que a Trindade seja a inspiração da comunidade 
cristã na busca da comunhão entre os membros 
("com todos vocês"). A formulação trinitária inicia 
mencionando"agraçadenossoSenhorJesusCristo". 
É o dom da vida que Jesus trouxe à comunidade. 
Esta existe por obra de Jesus, que morreu e ressus
citou (é Senhor!), e que agora se manifesta nos 
cristãos. Esse amor tem origem no "amor de Deus", 
que tomou a iniciativa, enviando Jesus ao mundo. E 
continua na comunidade cristã mediante "a comu
nhão do Espírito Santo" que cimenta, organiza e dá 
força aos cristãos para agirem solidariamente entre 
si, em perfeita harmonia que reflita a harmonia da 
Trindade. 

ID. PISTAS PARA REFLEXÃO 

"A Trindade é a melhor comunidade". 
Esta afirmação, nascida do 6º Encontro Inter
eclesial das CEBs, define muito bem o dia de hoje. 
A festa da Trindade é a festa da comunidade. Os 
textos de hoje(! leitura e evangelho) respondem à 
pergunta: Quem é Deus? É aquele que caminha 
com seu povo, é amor e fidelidade, é aquele que 
traz para dentro de nossas vidas seu projeto de 
liberdade e vida para todos. Por isso, examinando 
a caminhada de nossas comunidades, somos le
vados a celebrar, na eucaristia, nossas vitórias e 
iluminarnossos projetos, em sintonia com o projeto 
de Deus. A Trindade existe para a comunidade 
cristã (II leitura). Qual é o rosto de nossa comu
nidade? Quais são seus valores? Qual o sentido do 
beijo fraterno? Trabalhamos para que a graça de 
nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a 
comunhão do Espírito Santo estejam conosco? 
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ENGRAYIQAR 
&NÃO 

ENGRAVIDAR 
-• 

. por-

ENGRAVIDAR 
E NÃO 

ENGRAVIDAR 
Como e por que 

VV.AA.

Este livro traz a contribuição de 
médicos e de um especialista em 
moral. São três capítulos: 1. Trata 
de por que e como não engravidar' 
com referências aos métodos na
turais, artificiais e cirúrgicos da 
contracepção no ponto de vista 
médico; 2. Trata da infertilidade 
conjugal e de como engravidar; 3. 
Traz a ótica moral sobre este tema, 
especificando em que consiste a 
maternidade e paternidade res
ponsáveis. -184 pp., Cr$154.000. 

SANTO 
DOMINGO 

texto oficial 

.Traz as conclusões da IV Confe
rência Geral do Episcopado Lati
no-Americano, realizada em San
to Domingo, de 8 a 12 de outubro 
de 1992. Além do texto oficial este 
livro traz ainda a carta do Santo 
Padre aos bispos diocesanos da 
América Latina, o discurso inau
gural do Santo Padre e a mensa
gem da IV Conferência· aos povos 
da América Latina e do Caribe. (O 
livro finaliza com um índice 
temático e dois anexos-mensa
gens). - 264 pp., Cr$ 201.000. 
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llQ DOM. COMUM (13 de junho) 

MISSÃO DO POVO DE DEUS 

I. INTRODUÇÃO GERAL

Não por nossos méritos, mas por miseri
córdia do nosso Deus, somos um reino de sacer
dotes e nação santa, e como tal nos reunimos para 
celebrar a fé no Deus aliado dos despossuídos e 
marginalizados. Na celebração eucarística faze
mos memória do que Deus realizou em nosso 
favor, pois "quando ainda estávamos sem forças 
Cristo morreu pelos ímpios no tempo oportuno". 
Nacelebraçãoeucarísticaalimentamos a esperança 
de transformar o sacerdócio de todos os fiés em 
serviço à libertação de todos os que estão cansa
dos e abatidos como ovelhas sem pastor. Nossa 
missão é a mesma de Jesus, e na festa da eucaristia 
assumimos desde agora o compromisso com o dia 
em que todos poderão festejar a vida em plenitude 
que Deus quer para todos. 

II. COMENTÁRIO DOS TEXTOS BÍBLICOS

1. I leitura (Ex 19,2-6a): Um povo comprome
tido com seu Deus

Ex 19,1-8 é o prólogo da aliança noSinai. 
Dela nasce o compromisso do povo com o Deus 
que libertou os hebreus da escravidão egípcia A 
aliança se dá no deserto (v. 2), etapa intermediária 
entre o Egito e a Terra Prometida. 

O conteúdo da aliança se encontra nos vv. 
3-6. Em primeiro lugar, há um apelo à memória
dos acontecimentos passados: "Vocês viram o
que fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre asas
de águia e trouxe vocês a mim" (v. 4). A aliança
tem como pano de fundo os atos libertadores de
Javé que resgata o povo das garras da opressão e
o atrai para si a fim de que, por meio da aliança, se

tome propriedade exclusiva de Deus ("trouxe

vocês a mim").

Dos acontecimentos passados (Egito) 

passa-se ao presente no deserto. O Deus liberta
dor faz a proposta de aliança ao seu parceiro, o 
povo libertado que caminha para a posse da Terra 
Prometida O compromisso do povo se resume em 
escutar a voz de Deus e gu::.::dar a aliança (v. 5a), 

condições básicas para que o processo de liberta

ção se concretize na história. 



Do presente da aliança olha-se para o 
futuro do povo de Deus: "Vocês serão minha 
propriedade exclusiva diante de todos os povos. 
De fato, toda a terra é minha, mas vocês serão para 
mim um reino de sacerdotes e uma nação santa" 
(vv. 5b-6a). Os horizontes dopovo deDeusnãose 
restringem à posse da terra. Ele será um reino de 
sacerdotes, isto é, mediador da aliança entre Deus 
e os outros povos, conservando sempre a carac
terística de povo consagrado a Deus. 

O Novo Testamento - particularmente 
lPd 2,9 e Ap 1,6; 5,10-leu esses fatos à luz do 
evento pascal, pois com sua morte e ressurreição 
Jesus adquiriu para si um povo de sacerdotes e 
nação santa, isto é, pessoas comprometidas com o 
projeto de Deus que é revelado à humanidade na 
vida e palavras de Jesus. 

2. Evangelho (Mt 9,36-10,8): A missão do povo

de Deus

O trecho do evangelho deste domingo 
situa-se no final dos sinais do Reino (caps. 8-9) e 
no início da missão dos discípulos (cap. 10). 

a. A missão nasce dos apelos do povo sofrido

(9,36-38) 
Jesus constata a situação do povo: ''To

dos estavam cansados e abatidos como ovelhas 
sem pastor" (v. 36). A constatação de Jesus encon
tra eco no passado do povo de Deus. A metáfora 
do rebanho sem pastor recorda o livro dos Núme
ros (27, 17; cf. lRs 22, 17), quando o povo precisa
va de lideranças que o conduzissem à posse da 
liberdade e vida. A constatação de Jesus é acom
panhada pela compaixão. Esta, por sua vez, sus
cita sempre gestos concretos de serviço à causa 
dos sofredores e despossuídos, serviço que se 
traduz, no evangelho de Mateus, na prática da 
justiça. Jesus percebe que a missão de liderar e 
libertar o povo requer a colaboração de muitas 
pessoas. Ele compara esse processo a uma colhei
ta abundante. É o aspecto positivo, pois a cami
nhadado povo rumo à libertação já está apontando 
para os frutos maduros de abundante colheita. 
Mas isso requer a participação de mais pessoas: 
"A colheita é grande, mas são poucos os traba
lhadores. Portanto, peçam ao dono da colheita que 
envie trabalhadores para a sua colheita!" (vv. 37-
38). A missão, portanto, nasce da percepção e da 
compaixão com o povo que sofre por causa da má 

365DIAS 
COMA 
BÍBLIA 
Um texto 
para cada 
dia 

O'\ novidade

� edições paulinas 

Muitos querem ler a Bíblia, 
mas não sabem por onde come
çar. "365 dias com a Bíblia" quer 
ser um incentivo, convidando a 
ler textos significativos de todos 
os livros da Bíblia durante um 
ano (52 semanas). 

Reservando cinco minutos 
por dia para ler, refletir e rezar o 
texto bíblico proposto, a Bíblia se 
tomará uma companheira cons
tante. 

Essa caminhada com a Bí
blia pode começar em qualquer 
época do ano. Para cada semana, 
há um ou dois livros (às vezes 
três), com uma breve introdução, 
a fim de entrar no contexto e na 
temática do livro. Para fazer des
se encontro com a Bíblia um mo
mento de oração, há um salmo 
para cada semana. Os subtítulos 
visam dar uma chave de leitura 
para a compreensão do texto. 

O encontro diário com a Bí
blia nos revela o Deus da vida, 
que nos convida a construir um 
mundo novo, onde haja liberdade 
e vida para todos. É esse o objeti
vo do presente "guia bíblico de 
leitura". -480 pp., Cr$ 343.000. 
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administração dos bens da vida, ancorando-se na 
esperança de que a luta pela justiça, garantida pelo 
dono da colheita, irá produzir frutos de vida para 
todos. 

b. Missão para a libertação (10,l.8a)

A missão de Jesus, no evangelho de 
Mateus, é cumprir a justiça que se traduz na 
libertação do povo de todos os tipos de alienação: 
"Então Jesus chamou seus discípulos e deu-lhes 
poder para expulsarem os espíritos maus e para 
curarem todo tipo de doença e enfermidade" ( 1 O, 1 ). 
Mais adiante, nas recomendações dadas aos dis
cípulos (cf. v. 8a), Jesus pede que façam as mes
mas coisas que ele fez: curem os doentes (como 
ele os curou, cf. 8, 16; 9 ,35), ressuscitem os mortos 

( como ele os ressuscitou, cf. 9, 18-26),purifiquem 
os leprosos (como ele os purificou, cf. 8,2-4) e 
expulsem os demônios (como ele os expulsou, cf. 
9,32-33).Amissãodos discípulosdeJesusé,pois, 
continuação da prática libertadora de Jesus. 

c. Missão na comunhão (vv. 2-6)

Mateus apresenta, a seguir, o nome dos 
Doze Apóstolos (vv. 2-4). Não se trata de um 
grupo fechado e elitista. Pelo contrário. O número 
12 recorda as 12 tribos de Israel e é súnbolo de 
totalidade. Todos são chamados a libertar-se e 
enviados a libertar os que se encontram sob qual
quer forma de dominação. Jesus escolheu pessoas 
de profissões e ideologias diferentes. De fato, 
entre os Doze há pescadores e um cobrador de 
impostos, segmentos sociais até então incompa
tíveis entre si. Pelo menos um dos discípulos de 
Jesus é zelota, partidário de movimento revoluci
onário armado. Além disso, entre eles está Judas 
Iscariotes, o traidor de Jesus. Os Doze, portanto, 
indicam que todos são convocados à causa da 
libertação do povo assumida por Jesus. Mas não 
basta a boa vontade, pois Judas lscariotes, medi
ante a traição contra Jesus; tentou entregar a causa 
da libertação nas mãos dos que mantinham a 
sociedade discriminadora e opressora. 

Jesus indica aos discípulos as prioridades 
da missão: "Não tomem o caminho dos pagãos, e 
não entrem nas cidades dos samaritanos! Vão 
antes às ovelhas perdidas da casa de Israel!" (vv. 
5-6). A prioridade é para as ovelhas perdidas, ou
seja, recordando novamente Nm 27,17: pôr-se a
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serviço dos que foram roubados de sua liberdade 
e dignidade e se encontram submetidos a sistemas 
que geram dependência, escravidão e morte. 

d.Na gratuidade que traz o Reino para dentro da

nossa história (vv. 7-8)

Os discípulos são anunciadores da proxi
midade do Reino que adquiriu corpo na pessoa de 
Jesus: "Vão e anunciem: O Reino do Céu está 
próximo" (v. 7). O Reino se exprime em relações 
de fraternidade, justiça e gratuidade. Os segui
dores de Jesus receberam gratuitamente o Reino 
(v. 8). Anunciá-lo é entrar na esfera da gratuidade 
que gera novo tipo de relações em vista de socie
dade e mundo conformes ao projeto de Deus. 

3. II leitura (Rm 5,6-11): Cristo morreu por nós
quando ainda éramos pecadores

Paulo afirma que a humanidade não pode 
se salvar por própria conta. Mas Deus salva a 
humanidade, isto é, justifica-a, concedendo-lhe a 
anistia sob esta condição: que ela creia em Jesus 
Cristo, que tomou conhecido o projeto do Pai. 
Crer é aceitar Jesus e comprometer-se com ele. 

A morte e ressurreição de Jesus são a 
anistia que Deus concedeu à humanidade: "Agora 
que fo1!1os justificados por Deus por meio da fé, 
estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus 
Cristo" (5,1). Jesus restabeleceu a aliança entre 
Deus e seu povo, não por causa dos méritos das 
pessoas, mas por ação do Deus fiel. De fato -
pensa Paulo - se nós fôssemos justos, não pre
cisaríamos de alguém que morresse por nós; se 
fôssemos pessoas de bem, talvez. Fato é que 
Cristo morreu por nós quando ainda éramos sem 
força, únpios e pecadores e inimigos de Deus ( vv. 
6-8.1 O), e 1sso só ressalta a força da graça de Deus:
"Nós nos orgulhamos de Deus por meio de no�so
Senhor Jesus Cristo, por quem desde agora rece
bemos a reconciliação" (v. 11). Esse dado anima
a esperança dos cristãos em meio aos conflitos, na
certeza de alcançar a glória de Deus. Os discípulos
de Jesus caminham da fé para a esperança na
salvação definitiva, apesar de não terem superado
ainda todas as alienações, das quais a morte é a
expressão última. Caminham sob o impulso do
amor desinteressado de Deus (v. 8) com o com
promisso de serem gratos e ao mesmo tempo
gratuitos nas suas relações.



m. PISTAS PARA REFLEXÃO

Diante de nossos olhos estão multidões 
cansadas e abatidas como ovelhas sem pastor. O 
clamor dessas pessoas é o apelo que Deus faz às 
pessoas de boa vontade para que se comprometam 
com a libertação de todos os que foram alienados 
da saúde, moradia, terra, educação, em síntese, -de 
todos os despossuídos. A iniciativa de Deus, o 
aliado dos oprimidos (1 e II leituras), é o ponto de 
partida para que, juntos, possamos construir uma 
sociedade nova, baseada na verdade, fraternidade 
e gratuidade. O que nossas comunidades têm feito 
como gestos de compaixão? O que significa, para 
os discípulos de Jesus, ter o mesmo poder que ele 
teve de expulsar os espíritos maus e de curar todo 
tipo de doença e enfermidade do povo? Quais são 
os gestos de nossas comunidades a mostrar que 
está próxima uma colheita abundante de justiça e 
verdade? 

12Q DOM. COMUM (20 de junho) 
PERSEGUIÇÃO E MARTÍRIO 

POR CAUSA DO REINO 

I. INTRODUÇÃO GERAL

É possível ser Igreja de Cristo sem passar 
pela perseguição e martírio? O testemunho dos 
profetas, a palavra de Jesus, a práxis dos primeiros 
cristãos dizem que não é possível. A ordem de 
Jesus é resistir e testemunhar corajosamente. "O 
povo não cede diante das mortes, não se amedron
ta. Ele está lutando em defesa da vida. E sua luta 
está minando o poder dos grandes. Eles têm que 
enganar o povo, para ver se conquistam a legitimi
dade". 

II. COMENTÁRIO DOS TEXTOS BÍBLICOS

1. I leitura (Jr 20,10-13): A força do profeta
perseguido

A situação vivida por Jeremias não tem 
equiparação com a dos demais profetas por sua 
dramaticidade. Foi o profeta que mais intensa
mente experimentou a rejeição e perseguição. Foi 
chamado a profetizar num período particularmen
te crítico, às vésperas da ruína do reino de Judá, no 
século VI a. C. Caçado por seus perseguidores, 

--

preso, maltratado, sua tarefa consistia em "arran
car e destruir, exterminar e demolir, construir e 
plantar" (1,10), e isso contra sua própria gente, 
seus conterrâneos. 

Sua mensagem demolidora contra as ins
tituições do tempo provoca-lhe uma série de ame
aças, calúnias, processos e perseguição. Seu estado 
de ânimo transparece muito bem nas confissões 

que o livro relata. O texto de hoje faz parte da 
última confissão de Jeremias (20,7-18), e é a mais 
forte. Nela o profeta acusa Deus de tê-lo seduzido 

e dominado (a expressão é muito forte, pois faz 
menção à violência sexual do homem em relação 
à jovem prometida em casamento; cf. Dt 22,23-
39), e amaldiçoa o dia em que nasceu, desejando 
ter sido abortado (vv. 17-18). 

Jeremias anuncia "o terror de todos os 
· lados", que culminaria na deportação e exílio em

Babilônia. Seus adversários, já não suportando o
refrão, devolvem-lhe a moeda, acusando-o de
terrorista e, aos cochichos, tramam denúncias (v.
1 0a). Até os amigos do profeta foram subornados
e procuram armar-lhe ciladas, para ver se deixa
seduzir-se, se cai na armadilha, a fim de se des
forrarem dele (v. IOb). Jeremias está com seu
espaço vital minado. Não se sabe exatamente em
que consistiam essas ciladas. Mas pela confiança
que ele deposita em Deus - e pela forma como
exprime essa confiança-podemos captar a ação
dos inimigos do profeta: fazem-lhe violência físi
ca para eliminá-lo (atentados, emboscadas) e pro
curam arrastá-lo ao tribunal para, mediante falsas
acusações, condená-lo à morte.

De fato, a confiança do profeta persegui
do repousa em Javé, que o protege, "como valente
guerreiro" (v. 1 la), da violência física. Javé é o
guarda-costas do_ profeta. Examinando o justo,
sondando-lhe os rins e o coração (v. 12a), Javé
desmascara as falsas acusações contra Jeremias.
Javé, portanto, é guarda-costas e advogado de
defesa do profeta. A solidariedade de Javé é
fundamental para salvaguardar a vida do profeta:
os perseguidores tropeçam em suas armadilhas,
são cobertos de vergonha porque nada consegui
ram (vv. llb) e estão sob a ira de Deus (v. 12b).

O desabafo de Jeremias tranqüiliza-lhe o
espírito. Seu desabafo é uma espécie de rito de

execração, muito conhecido no mundo bíblico. O
efeito desse desabafo é serenar o ânimo em meio
aos conflitos, para refazer as energias. Mais ainda:
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não somente faz com que o profeta descarregue a 
tensão, mas mergulha-o na certeza de que sua luta 
é autêntica, pois Deus, por meio dele, já salvou a 
vida do pobre das mãos dos malvados (v. 13). Isso 
não quer dizer que o conflito teria sido eliminado; 
pelo contrário, existe com toda a violência de que 
é capaz. Porém, o profeta perseguido já vive na 
certeza da libertação: Deus já salvou! Sua luta não 
é estéril: Deus é o guarda-costas e o juiz! 

2. Evangelho (Mt 10,26-33): Não tenham medo

da perseguição

O evangelho de Mateus nàsceu de uma 
comunidade que já havia experimentado a violên
cia da perseguição por causa de Jesus. Para os 
primeiros cristãos, a perseguição entrava na lógi
ca do anúncio evangélico: aconteceu assim com 
Jesus; assim acontecerá com os que lhe forem 
fiéis. A práxis apostólica o demonstra ( cf. At 
14,22; 1 Ts 1,6-7). Contudo, os cristãos se pergun
tavam: Não existe outra forma de viver o evange
lho sem passar pela perseguição? Até que ponto o 
testemunho cristão tem que passar necessaria
mente pela rejeição, enfrentando a violência? 
Como se posicionar diante da morte violenta? 
Onde está Deus nessa situação? 

Essas perguntas estão por trás do capítulo 
1 O de Mateus -ao qual nosso texto pertence -
e que trata da missão da comunidade cristã diante 
dos conflitos e perseguições por causa do teste
munho. Os vv. 26-33 -que antes eram afirma
ções isoladas de Jesus -foram aqui reunidos por 
Mateus, a fim de responder às perguntas e ansie
dades da comunidade cristã. 

a. Não tenham medo, mas anunciem! (vv. 26-27)

A expressão "Não tenham medo" apare
ce três vezes no texto (vv. 26.28.31). É, portanto, 
uma espécie de refrão, marcando com força a 
idéia de que é preciso ter coragem. O v. 28 mostra 
a quem a comunidade deve temer. Mas temer aí 
significa obedecer. Sabemos de que medo se tra
ta: é o medo das conseqüências que a prática de 
Jesus suscita: hostilidades, perseguições, senten
ças sumárias e morte. Esse medo tinha levado 
alguns da comunidade a buscar uma forma alter
nativa de testemunho, contornando os conflitos e 
perseguições,dandoàreligiãoumcaráterintimista, 
de sacristia. Jesus garante que não deve ser assim; 
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pelo contrário, "o que está encoberto será desco
berto, e o que está escondido será revelado" (v. 
26). Em outras palavras, aquelas intuições nasci
das da prática de Jesus precisam ser levadas às 
últimas conseqüências, sem fugir delas. Essas 
intuições desmascaram os sistemas encobertos 
que promovem a morte; 

A afirmação de Jesus, portanto, tem dois 
aspectos. O primeiro diz respeito à coerência da 
comunidade em relação ao projeto de Deus. Jesus 
queria dizer aos cristãos: "Vocês não devem aspi
rar a um destino menos doloroso que o do Mestre 
de vocês" (cf. vv. 24-25). O segundo aspecto diz 
respeito às conseqüências do testemunho corajo
so: é a acusação dos que continuam eliminando 
vidas humanas. Seus projetos, encobertos e es
condidos, são postos às claras pela comunidade 
cristã. Esta, com sua prática, mostra quem está a 
favor e quem está contra Jesus. O testemunho não 
deve amedrontar ninguém, mas deve ser feito de 
forma clara como a luz do dia e proclamado bem 
alto (v. 27). 

b. A quem obedecer? (v. 28)

Jesus continua dizendo que o martírio 
não é algo acidental, mas pertence à lógica do 
anúncio libertador. O versículo fala da morte do 
corpo e da morte da alma, como se o corpo fosse 
de menor importância em relação ao espírito. O 
versículo afirma que só Deus terh o poder de 
decidir o destino da pessoa em sua totalidade 
(corpo e alma), ao passo que os outros não têm 
esse poder, mesmo quando se julgam donos da 
vida alheia, e os matam para defender interesses. 
Portanto, diz Jesus, o único ao qual devemos 
temer, isto é, obedecer, é Deus. E a ordem dele é 
anunciar corajosamente. 

c. Deus está presente até na morte (vv. 29-31).

Os homens podem se considerar donos de 
vidas humanas, estipular o quanto elas valem, mas 
o único verdadeiro dono da vida, inclusive a vida
aparentemente insignificante dos pardais, é so
mente Deus (v. 29). Em outras palavras,Jesus diz:
"Nenhum pardal morre ( = cai no chão) sem que
Deus esteja presente nessa morte, sem que ele o
consinta. Ora, se assim acontece com os pardais,
muito mais com vocês! A morte de vocês tem



sentido para Deus. Ele está presente, pois está 
presente até nos mínimos acontecimentos da vida 
de vocês". Note-se a menção aos cabelos da 
cabeça, coisa sem importância, cujo número, ig
norado pelas pessoas, não passa despercebido por 
Deus. A comparação com os pardais (v. 31) é 
emblemática: será que Deus não irá se preocupar 
muito mais com a vida de seus mártires? (cf. Lc 
12,24). 

d. Vencendo o medo e a morte (vv. 32-33)

Declarar-se a favor de Jesus é superar o 
medo e enfrentar inclusive a morte. O contexto 
desses versículos recorda os processos contra os 
cristãos nos tribunais. Para os primeiros cristãos, 
o martírio era o momento solene em que podiam
proclamar, antes de serem executados, qual a
razão que animava suas vidas. Por causa dessa
razão, perdiam suas vidas, sem que ninguém os
defendesse. Contudo, o contexto desses versículos
recorda outro processo, diante de Deus. Aí, os que
confessam Jesus tê-lo-ão por advogado diante do
Pai. O cristão que se declara solidário com Jesus
e seu projeto,já tem Jesus a seu favor, declarando
se solidário com quem o confessa

Segundo esses versículos, portanto, po
demos entender qual o sentido da morte para o 
cristão. Ela tem sentido enquanto solidariedade 
com Jesus e seu projeto. E essa solidariedade é 
imediatamente envolvida pela solidariedade de 
Jesus, o vencedor da morte e comunicador da 
vida. Essa certeza capacita o cristão ao testemu
nho de Jesus. Resta, contudo, um desafio: aceitar 
a proposta com suas conseqüências, ou rejeitá-la. 
Ser ou não ser solidário com Jesus. Ser ou não ser 
cristão! 

3. II. leitura (Rm 5,12-15): Por meio de Jesus,

passamos da morte à vida

Na carta aos Romanos, Paulo "mostra 
que só Deus pode salvar e que ele salva não apenas 
os judeus, mas toda a humanidade destruída pelo 
pecado. E Deus salva através de Jesus Cristo. Ora, 
para que a humanidade seja salva, Deus lhe dá 
uma anistia geral, sob uma condição: que o ho
mem acredite em Jesus Cristo, manifestação su
prema do amor de Deus aos homens, e se torne 
discípulo dele. A seguir, o Espírito age dentro do 

homem, assim anistiado, e constrói nele uma vida 
nova, que destrói o pecado. Solidarizando-se com 
Jesus Cristo, princípiodanovahumanidade (novo 
Adão), a humanidade pode recomeçar seu cami
nho e salvar-se" (Bíblia Sagrada-Edição Pas
toral, Ed. Paulinas, São Paulo, 1992, 5ª ed., p. 
1440). 

No texto de hoje, Paulo põe em contraste 
duas figuras, que representam duas opções de 
vida diferentes, com conseqüências contrastantes. 
Essas figuras são Adão e Jesus Cristo. Adão, o 
homem velho, através do qual o pecado entrou no 
mundo, trazendo como conseqüência a morte, 
contrasta com Jesus Cristo, o homem novo, medi
ante o qual a graça de Deus se torna presente no 
mundo, trazendo como conseqüência a vida em 
plenitude. 

A humanidade inteira é solidária de Adão, 
no sentido de que todos pecam, sem poder se 
salvar por conta própria. Mais ainda: cada um de 
nós é Adão. 

Solidário conosco por causa de nossa 
incapacidade em salvar-nos, Jesus, com sua morte 
e ressurreição, rompeu o círculo fechado do peca
do, salvando-nos por sua misericórdia e poder. O 
contraste entre Adão e Jesus Cristo, entre pecado 
e graça, entre vida e morte, é evidente. A resposta 
do homem, portanto, é aceitar a oferta graciosa 
que Deus nos faz em Jesus Cristo, a fim de nele ser 
homem novo, marcado pela graça de Deus, pos
suidor da vida divina. 

CONGRESSO EUCARÍSTICO 

De 7 a 13 de junho de 1993 acontece o 
45º Congresso Eucarístico Internacional em 
Sevilha, Espanha. A temática é esta: 
"Cristo luz dos povos". Objetivo Geral: 
Dinamizar aNovaEvangelização. Objetivos 
específicos: 1) Revitalizar a vida cristã; 2) 
Consolidar a comunhão eclesial; 3) Promover 
a participação dos leigos na vida e na missão 
da Igreja; 4) Intensificar a solidariedade com 
os pobres e com os sofredores; 5) Estimular a 
ação missionária de nossas Igrejas (particu
lares). 

O texto alusivo a este 45º Congresso 
Eucarístico Internacional foi impresso por 
Edições Paulinas (64 páginas), podendo ser 
solicitado sob o título Christus, Lumen 

Gentium-Cristo luz dos povos (Cr$ 40.000). 
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A misericórdia de Deus se manifesta no 
fato de quebrar o círculo vicioso do pecado que 
gera sempre novas mortes, para introduzir a hu
manidade na esfera da graça e da vida. É assim que 
Paulo sintetiza o projeto de Deus realizado em 
Cristo Jesus. Portanto, entrar nesse clima de vida 
como dom gratuito de Deus é tornar-se defensor e 
promotor da vida em todas as suas manifestações. 
Pois a graça de Deus desemboca no compromisso 
do cristão com Cristo. Ele foi solidário com a 
humanidade, proporcionando-lhe vida plena. Sa
beremos nós retribuir com vida a essa solidarieda
de? 

m. PISTAS PARA REFLEXÃO

• Os textos de hoje, particularmente a primeira
leitura e o evangelho, nos falam da perseguição e

martírio por causa do projeto de Deus. Por isso,
devemos nos perguntar: é autêntica a Igreja que
não sofre nenhum tipo de rejeição e perseguição?

• Em Cristo fomos introduzidos na esfera da graça
e da vida de Deus. Como fazer para tornar-nos
defensores e promotores da vida numa sociedade
como a nossa? Nesse sentido, o que dizer dos
crescentes índices de aprovação da pena de morte?

13º DOM. COMUM (27 de junho) 

ENCONTRAR A VIDA 
ACOLHENDO 

I. INTRODUÇÃO GERAL

Ao se reunir para celebrar a fé, a comuni
dade cristã é acolhida pelo Deus que gera vida 
para todos. O batismo nos torna uma coisa só e, 
por meio dele, fomos incorporados ao Cristo que 
vive para sempre. Com o batismo nos comprome
t�mos com um novo modo de ser e de agir, e isso 
nos dá ânimo para celebrar nossa fé e expressá-la 
em sinais concretos de vida nova (I leitura). 

Acolhidos por Deus, somos hoje questio
nados sobre o modo como acolhemos aqueles que 
manifestam sua indignação profética e externam 
seu desejo de que a justiça do Reino seja implan
tada. Como poderemos pedir a Deus que acolha 
nossas preces e oferendas se não o acolhemos nos 
profetas, justos e pequenos? (I leitura e evange
lho). 

62- VIDA PASTORAL- MAIO-JUNHO DE 1993

II. COMENTÁRIO DOS TEXTOS BÍBLICOS

1. I leitura (2Rs 4,8-ll.14-16a): Acolher os que
defendem o direito dos pequenos

Eliseu foi um profeta itinerante do Reino do 
Norte. O segundo livro dos Reis conservou sua 
memória e o caracteriza como "homem de Deus" e 
continuador da missão de Elias, seu antecessor. De 
fato, a missão desses dois profetas tinha muitos 
aspectos comuns: denunciar a infiltração de uma 
religião estranha (baalismo ), restabelecer a religião 
do Deus Javé no Reino do Norte e denunciar o fim 
de um poder político corrupto e opressor. É sob esse 
ângulo que o episódio de hoje será lido. 

Uma mulher rica perdeu a esperança de 
ter filhos: é estéril e seu marido é idoso (v. 14). 
Essa informação esconde a questão das religiões 
alienantes, como o baalismo: prometem vida, mas 
o que geram são somente frustrações e morte.
Baal era a suprema divindade cananéia, responsá
vel pela fertilidade do solo. Acreditava-se que era
capaz de dar vida ao seio estéril. Para os agricul
tores fiéis a Baal, ele era a esperança de vida.
Poucos anos antes, nos dias de Elias, Jezabel,
esposa do rei Acab, havia fortalecido essa religião
no Reino do Norte, tornando-a uma espécie de
"religião oficial".

A mulher do episódio de hoje representa 
o povo que permaneceu fiel à religião de Javé, o
Deus verdadeiro, único capaz de dar vida e
fecundidade. Contudo, como ter vida fecunda?
Acolhendo na própria casa, do melhor modo pos
sível, o profeta ( cf. vv. 9-10), que é "um santo
homem de Deus". Eliseu é profeta de Javé e
defensor do direito dos pobres. Acolhendo e hos
pedando o defensor dos pobres, essa mulher aco
lhe, à semelhança de Abraão e Sara ( cf. Gn 18,10),
o dom da vida que somente o Deus verdadeiro
pode conceder: "Daqui a um ano, nesta época,
você estará com um filho nos braços" (v. 16a).

O episódio de hoje mostra onde está o 
sentido de uma vida fecunda. A mulher, apesar de 
rica (v. 8), não tem filhos. E o fato era irreversível, 
pois, além de estéril, seu marido era idoso (v. 14 ). 
Abrindo sua casa para acolher e hospedar o profe
ta que defende o direito dos pobres, ela descobre 
que a partilha confere um rumo novo à vida das 
pessoas; mais ainda: percebe que, assim fazendo, 
a esperança e a vida retomam de modo inesperado 
(o filho que vai nascer).



2. Evangelho (Mt 10,37-42): Encontrar a vida

acolhendo

O capítulo 1 O de Mateus tem como tema 
central a missão dos discípulos numa sociedade 
conflitiva que defende o acúmulo da riqueza, o 
prestígio e o poder. São justamente as tentações 
que Jesus venceu para inaugurar o Reino da Jus
tiça (cf. 4,1 -11). Cabe, agora, aos seguidores do 
Mestre da Justiça enfrentar e vencer esses "de
mônios". 

a. A opção pelo Reino da Justiça provoca cortes

profundos (vv. 37-39)

Os vv. 37-39 são conseqüência do q__ue 
Jesus afirmou anteriormente, ou seja: a opção 
pelo Reino da Justiça é como uma espada que 
provoca cortes profundos na vida de quem esco
lhe a proposta de Jesus. Nesse sentido, os laços 
familiares não podem se sobrepor à opção de lutar 
pelo Reino da Justiça inaugurado por Jesus. Este 
garante que "quem ama seu pai ou sua mãe mais 
do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu 
filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno 
de mim" (v. 37). Em outras palavras, numa so
ciedade que privilegia a riqueza, o prestígio e o 
poder, ninguém consegue ser discípulo de Jesus 
sem cortes profundos inclusive nas relações hu
manas mais estreitas, como as da fann1ia. O sen
tido do refrão "não é digno de mim" ( que aparece 
três vezes nos vv. 37-39), parece ser justamente 
este: jamais conseguiremos ser discípulos de Je
sus se não rompermos com um tipo de sociedade 
que considera "justo" o acúmulo da vida nas mãos 
de poucos em prejuízo da maioria sofredora que 
enfrenta situações de morte a cada dia. 

O v. 38 esclarece um pouco mais. Jesus 
afirma: "Quem não toma a sua cruz e não me 
segue, não é digno de mim". Ele desafiou os 
princípios da sociedade que defendia o acúmulo 
da riqueza, o prestígio e o poder. E o resultado 
disso seráa cruz, a punição reservada aos crimino
sos. Os que afirmam ser cristãos não podem 
esquecer que são seguidores de um crucificado, 
alguém que foi considerado subversivo e punido 
com a pena de morte! Sejamos, pois, realistas e 
lúcidos: desafiar a sociedade que defende a con
centração da riqueza, do prestígio e do poder é 

muito perigoso e pode ser fatal, como o foi para 
Jesus. 

Mas, se não agirmos assim, que sentido 
teria nossa vida? O v. 39 ajuda a iluminar essa 
questão. Jesus afirma: "Quem procura conservar 
a sua vida, vai perdê-la" (v. 39a), ou seja, se os 
seguidores de Jesus se adaptam à sociedade 
estabelecida, sua .vida será um grande vazio e, no 
fim, deixará em nós uma profunda sensação de 
frustração. Jesus continua: "E quem perde a sua 
vida por causa de mim, vai encontrá-la" (v. 39b ). 
Isso porque ele, punido por ter desafiado a so
ciedade injusta, foi morto, mas voltou à vida. Em 
outras palavras, o Mestre da Justiça nos mostra 
que o sentido da vida não está em reservá-la, mas 
na doação pela justiça do Reino. 

b. Encontrar a vida acolhendo (vv. 40-42)

Os vv. 40-42 são marcados pela palavra 
receber. Ela aparece com muita freqüência e é o 
principal fio condutor. Esses versículos pretendem 
esclarecer o que vimos anteriormente. São a atu
alização do que significa "perder a vida por causa 
de Jesus a fim de encontrá-la". 

a"\ reedicões

'4"" edições paulinas 

* BÍBLIA: PERGUNTAS QUE O POVO FAZ-Frei Mauro Strabeli-5ª

ed., 200 pp., Cr$ 158.000.
* NOVO TESTAMENTO E SALMOS.-Edição Pastoral- 2ª ed., re-

vista, 768 pp., Cr$149.000.
* SEMANA SANTA-anos A, B, C - 2ª ed., 224 pp., Cr$ 172.000.
*INTRODUÇÃOÀFILOSOFIA-B.Mondin-8ª ed.,revistae ampliada,

328 pp., Cr$370.000.
* COMO CRIAR GRUPOS DE VIVÊNCIA FRATERNA-D. O'Donnel

- 2ª ed., 64 pp., Cr$ 76.000. 
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Os primeiros discípulos de Jesus eram 
pregadores itinerantes. Iam de casa em casa, de 
aldeia em aldeia, de cidade em cidade, anuncian
do o Reino da Justiça com palavras e ações, 
desalienando as pessoas dos "demônios" e "enfer
midades" (acúmulo, prestígio e poder). Não ti
nham morada fixa, não carregavam bens, não 
eram bem-vistos pela sociedade estabelecida Eram 
profetas, justos, pequenos, e era assim que anun
ciavam a chegada da justiça do Reino que gera 
uma nova sociedade. Jesus também foi profeta, 
justo e se fez pequeno; contudo, a sociedade 
estabelecida o rejeitou porque não quis abrir mão 
do ·acúmulo, do prestígio e do poder. Será que 
seguidores de Jesus vão ser acolhidos? 

Esta pergunta permanece em aberto até 
hoje. O número de empobrecidos e pequenos 
cresce a cada dia. E temos a desagradável sensa
ção de que os profetas, justos e pequenos são cada 
vez mais deixados de lado a cada dia que passa. 
Temos, inclusive, a pretensão idiota de, apesar 
disso, estarmos acolhendo Jesus. No evangelho 
de Mateus, essa pergunta só será esclarecida, com 

· grande surpresa, no capítulo 25 (vv. 31-46): "Se
nhor, quando foi que te vimos com fome, ou com
sede, como estrangeiro ... e não te servimos?"

Acolher é a palavra-chave. Solidarizar-se
com os que proclamam sua indignação profética,
lutam pela justiça e se fazem pequenos. Como
fazer isso? Jesus não dá receitas, pois acredita que
seus seguidores são suficientemente lúcidos, sen
síveis e solidários nas mais diversas situações.
Mas ele garante: o gesto mais banal - como o de
darumcopodeáguafriaa quemfoicastigado pelo
sol e poeira da estrada - não ficará sem recom
pensa (v. 42).

3. II leitura (Rm 6,3-4.8-11): "Mortos para o
pecado, mas vivos para Deus"

Paulo acabara de expor um dos grandes 
temas da carta aos Romanos: "Onde foi grande o 
pecado, foi bem maior a graça" (5,20b ). Com isso 
não quis dizer que a graça de Deus seja algo 
automático que dispense a colaboração das pesso
as. No capítulo 6- do qual foram extraídos os 
versículos desta leitura - pretende mostrar as 
conseqüências de nossa adesão ao projeto de 
Deus. Essa adesão é provocada pelo anúncio de 
Jesus e selada com o batismo. 

Os primeiros cristãos recebiam o batismo 
depois de terem dado seu sim publicamente, como 
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pessoas adultas e amadurecidas na fé. A cerimô
nia do batismo consistia na imersão numa piscina. 
A pessoa que ia ser batizada mergulhava na água. 
Esse gesto representava a morte para um tipo de 
sociedade que gerava discriminação, injustiça, 
pecado. Ao mergulhar na água, a pessoa se asso
ciava a Jesus que desceu ao túmulo (morte, cf. vv. 
3-4). A saída da água era como o ressuscitar para
uma vida nova. Com esse gesto, a pessoa começa
va a fazer parte da vida nova do Cristo ressuscita
do: "vivamos uma vida nova" (cf. v. 4b).

O batismo, portanto, era sinal da vida 
nova que vem do Cristo ressuscitado. "Com efei
to, Cristo, uma vez ressuscitado dentre os mortos, 
não morre mais; a morte já não tem poder sobre 
ele! Porque, morrendo, ele morreu para o pecado, 
de uma vez para sempre; mas vivendo, ele vive 
para Deus. Assim também vocês, considerem-se 
mortos para o pecado mas vivos para Deus, em 
Cristo Jesus" (vv. 9-11). 

Fé e batismo são, para Paulo, os modos 
pelos quais participamos da morte de Jesus. Sua 
morte significa rompimento; a ressurreição mos
tra a realidade, o novo modo de ser. Daí decorrem 
muitas conseqüências, traduzidas .na expressão 
"vida nova": um modo novo de nos relacionarmos 
com as pessoas e com Deus, semente de uma 
sociedade justa e fraterna. Não se trata, para os 
seguidores de Jesus, da fidelidade a um "dever", 
e sim de coerência com o novo modo de ser que 
gera relações novas com Deus e com as pessoas. 

m. PISTAS PARA REFLEXÃO

• A I leitura e o evangelho têm um tema comum:
Encontrar a vida acolhendo. Dialogar com a co
munidade para ver se estamos acolhendo os que
defendem o direito dos pobres, como a mulher que
hospedou Eliseu em sua casa (! leitura). Ver se,
numa sociedade como a nossa, a opção pelo Reino'
da Justiça provoca cortes profundos nas relações
(primeira parte do evangelho). Mostrar que não é
fácil se solidarizar com os profetas, justos e pe
quenos. Mas é a única forma para encontrar a vida
(segunda parte do evangelho).
• A II leitura é excelente oportunidade para refletir
sobre novo modo de ser que o batismo inaugura
em nós. É possível fazer uma encenação: em
primeiro lugar, mostrar como a nossa sociedade
está marcada pela "morte"; em seguida, apresen
tar o batismo como "vida nova" que gera uma
sociedade justa e fraterna.
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SEMANA DO TRABALHADOR 
28/04 a 1°/05/96 

JUS11ÇA E}?f.Z SE ABRAÇARÃO· CF /96 
. · 1:.,-

t reétl. Bai os a á • i.1 ans te de ixa ual:d � e os . 
tr balhadores mais de!$0rganizados do que . O desemprego 
aumenta por e usa da recessão, da infbnnatização da privatização das 
empresas. Num ano eleitoral, o que esperar se jA os tão �nganados e 
se uma elite se mantém no poder através da r.J'Hlllltl'D'JI de votos e da falsa 
propaganda 7 

A Campanha da Fraternidade deste ano, com tmna Fratem dade e 
Política, nos desafia a não desanimar � apesar de tudo, continuar 
lutando por uma política voltada para a maioria.. apresenta, ainda, a 
certeza bíblica de que Justiça e Paz se abraça 

f m es objetivo e animar. melhorar a 0t1,m1íZa(�,o •mostrara 
força dos trabalhadores e exdu dos que · voei para mais 
Semana do Trabtdhador. 
28 Qi ABRIL (DOMINGO) - Abertura ela r SEMANA DO TRABALHADOR 
14:00 ·- Encontro e Partilha entre Pastorais, mentos e Grupos. 
(Pedimos l ou 2 representantes para ap, esenta trabalho c1o· grupo) 
18:00 • Celebração 
29 QE ABB,IL (SEGUNDA..fEIRA) 
19:00- CF/96 e os Trabalhadore - Pe. Rogério 
Local: Igrej N. Sra • Aparecida - Av. MirancWa,773. 
3Q PE ABRIL (TERÇA-RIRA) 
.t. :00- CF/9 e os rab lhadores • ·nuaçio) - e. rio 
tocai: Com. N. �nhora de Fftima ·'> aBL Pra r. te, 2,X 

0 {QUARTA-FEIRA) - Ola Internacional dos Trabalhadores 
, 18:00 - Concentração na . do Estudantes 
1 1 .30 - arn'nh� d�� T,.,.h 1, �tfo-�s r'1lmo à lgr ga N�s � Senhnra 
Aparecida e Missa. que terã·seu i· .'cio ainda na prac,.a • 

. ARTIC:.IPF. ! 
o. :·



StMÃNA DO TRABALHADOR RURAL 
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··co1IEL10RANDD A SE:iIAHA DO
TRABALHADOR Rl.J"3.AL, OS TRA-
BALHADORES RURAIS NA 

DIOCESE DE HOVA IGUAÇÓ , 
A COMISSÃO PASTORAL DA 
TERRA, OS RIDIOH/JS 1, 5 

1 �E 7 DA DIOCESE, CONVIDAM 
TODOS A VIR COlillECER DE 

! PERTO A REALITIADE ]).ESTE
?C)VO,QU� SOMENTE QUER TER:

"A VIDA EM PRIMEIRO
LUSAR .. 

23/7 - CELEBRACÃO E,!ES�IV:rDADES: CA1IPO ALEGRE
(ORUZEino), A;:) lti):OOh. 

25/7 - CELEBRAÇÃO, DEBATE, MOSTRA FOTOGRÁFICA, VÍDEO: 
CATEDRAL DE SAliTO JJnONIO, ÁS 19:00H. 

f:J..9/7 - CELEBRAÇÃO E FESTIVIDADES: SEDE ASS00IAÇÃ� 
SAO BERHADD10 (VILA DZ CAVA), ÁS · 

1 '-(.oo h. 
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SEl1AJ.fA SOCIAL REGIOHAL DO E;.}i_.'\.DO DO lUO D.E J 1.LEIHO 

SubsÍdio�para as Comunidades 

Através do setôr de Pastoral Docial da ChBB, os bispos do Brasil la.."1-
çaram a propêbsta da IIº Semana Soaial brasileira com o tema "Brasil" 
-"Alternativas e Protagonistas". 

A Semana Social é um tempo que já começou e vai durar pelo menos até' 
julho de 1994. Durante este tempo, todo o povo, especialmente os ex -
cluidos e marginalizados, estão convidados a buscar em conjunto a� ' 
construção de um projeto de sociedade justa e fraterna para o Brasil. 
Todos são convocados ao diálo�o para encontrar soluções para os pro -
blemas que afligem o povo. 

PORQUE? Porque o país está doente. 9 povo brasileiro está passando 
por muitas dificuidades e privações. Isto já dura bastante. Precisa 
mos realimentar a nossa.esperança, unir as nossas energias, concen 
trar os nossos esforços. 

- , , , 

Outro motivo sao os momentos politicos que o pais esta 
atravessando: Proposta de ��evisão constitucional este ano, e eleiç�es 

era. o para Prooidonte, Govornndoros, Gonndoros, deputaci.on om 1994. ' 

Para �anhar torreno e r�1zor 11rovaloc .r nn n cossidud.eo d povo, /; pr..Q. 
ciso discutir e consolidai' as nossas idéias que possa.o ser transform-ª 
das em polÍ ticas públicas ql .. e atenda a rJaioria dos cidadãos. 

Com coracern e a nossa Fé er JGsus Cristo, vamos buscar soluç5es novas
... alternativas, a exploração, hu1ilhação, miséria e excluGão por que

passam a maioria dos brasileiros. Isto deve ser feito coo a participg
ção ativa dos mais pobres por1ue são eles que sofren na carne e que '
li - • , d ' d d 

-
li , sao Juizes a vi a e ��a �açao . Devem participar tambem ao lado do

povo, as pessoas que ji c�tajn7 discutindo, pesnuisando lutando:, . ·1 , 
alem das Pastorais, clero, comunidades, os partidos, oovimentos sindi
cal e popular, associações, clube de mães, escolas, universidades, en
tidades de assessoria. Todo� .:i • d 11 , - 0evem nJu ar a pensar o Prasil que nos'queremos 11, pas_ sande ·nor cj 1�.'.' ""' seu · t ' 

� Á ç s in eresses pro ,rios, corporati -vos, eGoÍstas. 



• 

Assim, a IIº Semana Social poderá ser ur:1 i�strumento efetivo a serviço 
da vida e da esperança cios excluidos, graç,?-s a solidariedade entre pes 
soas comprometidas com a vida e a justiça. 

, EI1TE? 

, '

Participar ativamente na construção de soluções e lutar por elas, e ser 

protagmnista. té ae;ora, os protar;onistns, isto é ·.os sujei tos do destino

do país sã0 poucos grupos sociais. 

Cabe a cada com1:111idade e grupos serem criativos na hora de encontrar4pi� 
tas para a aç·o. As soluções aos problemas de país devem partir da oria
nisação do povo nas vilas, nos bairros, nos municípios, onde são vividos 
esses problemas. 

São muitas as maneiras de contribuir nesta busca de cura para os males ' 

do Brasil. O que importa mais é que estejam envolvidos o mais possível ' 
as diversas categorias de pessoas: crianças, idosos, jovens, pobres, os' 

analfabetos que estejam desafiando ps professores, pesquisadores, funciQ 
nários públicos, membros de outras i[µ'ejas e de outras religiões. 

Podem ser or anizados reuniões de discussão e est do sobre temas li ados 
à realidade.local e do país; eventos de caráter cultural; exposições; r� 
dações, etc. 

Pode-se buscar descobrir.no município quais atividades alternativas es 
tão sando desenvolvidas no sentido.de melhorar a qualidade de vida das • 
pessoas excluidas e marginalizadas. As experiências podem ser visitadas, 
avalia4as no sentido de colaborar na sua melhoria, e da sua indicação 
como exe plo de iniciativas de sujeitos emerge�tes, pessoas que se orga
nizam para construir o ::Srasil que nós queremos. 

Essas iniciativas e outras que irão surgir nas comunidades e outros lu _
ares, poderão ser resistradas de alguma forma e repres?ntadas na Semana

Social de nossa Diocese e até na Semana soc1·a1 R · 1 egiona •

Rio de Janeiro, 30.07.1994 
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7) Você gostaria de frequentar algum grupo de estudo para aprofundar essas questões? Se desejar

freqüentar, ponha seu nome, telefones de contato e e-mail, a seguir (as instituições promotoras deste 

Seminário - UERJ, CUT/RJ, FUP- irão estudar a possibilidade de desenvolver esse trabalho): 

Nome: ...... : .............................. -................ , .................................... Tels . .......................................................... . 
·1· \ ''·-�. ( . ,� > E-ma1 . ............................. : ........ , ................... � ................................................................................................ . 

8) Você conhece alguma rede de troca de conhecimentos, informações e pesquisas sobre áreas de seu

interesse? 8.1) SIM [ ]: Quais conhece e utiliza? ......................................................................................... . 

8 2) Você conhece a rede UNITRABALHO? 8.2.1) SIM [ ]: Como considera a sua validade e os serviços 

que presta ao trabalhador? a) Válidos, devendo prosseguir [ ]; válidos, precisando melhorar [ ]: aspectos 

a melhorar: . . . . . . .
.
.
.
. . . . . . . . .

.
. . . . . .

. . . . . . .
.
. . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
. . . . . . .

.
.
.
. .

. . . . .  
. 

.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
. . .

.
. . . .

. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. .
.
. .

.
.
. . . . .

.
. . . . .  , 

pouco tem contribuído f J; 8.2.2) NÃO f ]: você gostaria de conhecer esta rede, que busca juntar 

recursos e esforços entre as universidades, órgãos de pesquisa, sindicatos e entidades voltadas para 

questões do trabalho, para desenvolver estudos e projetos de interesse para o trabalhador?SIM ( ];NÃO[ ) 

(coloque o seu nome, telefones e e-mail acima, caso esteja interessado) 



SEMINÁRIO "REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E A GLOBALIZAÇÃO DA RESISTÊNCIA" 
Promoção UERJ, CUT /RJ, CNQ/CUT 

Rio de Janeiro, FUP, 06 de dezembro de 2001 

Iª PARTE: 

IDENTIFIQUE: 1) Sua profissão: ................................................................................................................... . 

1.1) Ramo ao qual pertence: ........................................................................................................................... . 

2) Está empregado? 2.1) SIM [ ]: 2.1.1) Vínculo de emprego: a) empresa de grande porte com carteira

assinada [ ]; b) empresa de pequeno e médio porte com carteira assinada [ ]; c) empresa de pequeno e 

médio porte sem carteira assinada [ ]; d) outros (explicitar): ....................................................................... . 

2.1.2) Local de trabalho: ................................................................................................................................. . 

2.1.3) Observação sobre alguma condição especial como a disposição do sindicato ou outra: .................... .. 

2.2) NÃO [ ]: 2.2.1) Realiza algum tipo de atividade? A) SIM [ ]: De que tipo? ...................................... . 

B) NÃO [ ]: O que faz para ganhar a vida? .................................................................................................. . 

3) Você é sindicalizado? 3 .1) SIM [ ]: Qual o seu sindicato? ..................................................................... .. 

3.2) Você participa de alguma atividade no sindicato? 3.2.1) SIM [ ]: Indique as atividades em que 

participa: ......................................................................................................................................................... . 

3.2.2) Você faz parte de algum coletivo no sindicato? A) SIM [ ]: Indique qual ou quais coletivos: .......... . 

B) NÃO [ ]: Por que não? ............................................................................................................................. . 

4) Você pertence a alguma outra organização? 4.1) SIM [ } : Identifique qual: a) Conselho: 

b) Partido político [ ]; c) Movimento social: ................................................................................................ . 

... . .. ... ... . . ...... .. . .. ...... ........... .. . ............ .. . .. ........ .. . ...... ... .. ........ ...... ... ....... ; d) Associação, fórum ou equivalente: 
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Ir-PARTE 

1) Quais as maiores necessidades dos trabalhadores, hoje, na realidade em que você se encontra?

(se possível, numere por ordem do que você considera mais importante (1 para a mais importante, segu�do 
de 2, 3 etc) e complemente ou comente do lado (use o verso desta folha ou outras folhas, se deseJar, 
colocando o nº da questão: 1.1, 1.2 etc) 

NECESSIDADES (do trabalhador e sua família) 

1.1) Materiais: salário [ ]; moradia [ ]; os direitos 
assegurados pela CL T [ ]; outras [ ]: .......................... . 

1.2) Serviços: saúde ( ]; educação [ 1; transporte [ 1; 
lazer [ ];creche e locais para complemento da escola[ ]

outros [ }: ...................................................................... . 

1.3) Sócio-políticas: direitos assegurados pela 
Constituição [ ]; Organizações no Local de Trabalho[ J 
organização política fora do \oca\ de trabalho [ }; 
sindicato ( J; outras [ J: ............................................... . 

COMPLEMENTOS/COMENTÁRIOS 

2) Essas necessidades estão relacionadas com quais condições, existentes na realidade?

(assinale todos os tipos de condições, na J ª coluna e todos os espaços onde elas se encontram, 
identificando, na 2ª coluna, os tipos 2.1, 2.2, 2.3) 

� 
" 

CONDIÇÕES DA REALIDADE ESPAÇOS ONDE SE LOCALIZAM 

2. l )  Econômicas [ 1 a) no seu local de trabalho [ 1; 
2.2) Políticas [ 1 b) nas organizações que freqüenta [ ] 

c) no seu bairro [ ];d) na sua cidade [ 
2.3) Culturais/ educacionais ( 1 e) no seu Estado [ ]; f) no Brasil [ ] 

g)na Am. Latina[ J;h) no mundo[ ] 
. - � 

3) Você vê relações entre essas condições (por exemplo, no espaço internacional, como também nos
demais), e as dificuldades da vida diária dos trabalhadores? 3.1) SIM: Dê exemplos de como você vê a
ligação entre essas condições e as necessidades do trabalhador:

(utilize o verso desta folha ou outras folhas, se desejar colocar outras informações ou comentários) 
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4) Os trabalhadores organizados e as demais organizações da sociedade podem interferir nessas

condições? 4.1) SIM [ ]: De que maneira? ......................................................................................... : ......... .

·········································································································································································· 

·········································································································································································· 
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·········································································································································································· 

4.2) NÃO [ }: Acha que vale a pena pensar sobre isso? 4.2.1) SIM [ }; 4.2.2) NÃO [ l

5) Quais as principais mudanças que você percebe na luta dos trabalhadores na década de 80 e
atualmente? (assinale nas opções abaixo, na 1 ª coluna e comente ou acrescente algo mais na 2ª coluna):

PRINCIPAIS M
U

DAN AS DEPOIS DE 1989 

5.1) Retrocesso da luta nos locais de trabalho l ] 

5.2) Ampliação da luta nos locais de trabalho [ 1 

5.3) Mudança da luta nos locais de trabalho [ ] 

54)Retrocesso da presença e da luta nos sindicatos[

5.5) Ampliação da luta nos sindicatos [ ] 

5.6) Mudança da luta nos sindicatos [ J 

5. 7) Retrocesso da luta da sociedade organizada [ J

5.8) Ampliação da luta da sociedade organizada [ )

5.9) Mudança da luta da sociedade organizada [ ]

5.1 O) Ampliação da luta dos sindicatos com a

sociedade organizada [ ]

5.11) Outras mudanças importantes: ........................ . 

COMPLEMENTOS/ COMENT ÁRlOS 

6) Quais os maiores desafios a serem enfrentados diante das alterações ocorridas desde 1989?

.................................................................................................................................... � .................................... . 

(utilize o verso desta folha ou outras folhas, se desejar colocar outras informações ou comentários) 
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SIMPÓSIO NACIONAL - O Futuro do Trabalho na Sociedade 

SÍNTESE DOS TRABALHOS DO DIA 15 l!>E �OVEMBRO DE 2001. 

"ter coragem é defrontar coin a realidade tal qual ela é: olho-no·o/ho" 

Nestes 25 anos de Pastoral Operária, vivemos um momento de râpida.s e profundas mudanças no

trabalho, na �ociedade, na cultura e na vida das pessoas, com grandes implicações para as organizações

sociais e pastorais.

No atual quadro social brasileiro marcado por profundos problemas, o Simpósio Nacional discutiu

hoje, a situação do trabalho no país. É pelo trabalho que grande parte das pessoas dispõem de uma renda

qüe permite o acesso aos bens básicos. O que fazer quando para estas pessoas não se apresenta mais

oportunidades de trabalho? Ao tratar do futuro do trabalho, esse Simpósio levanta o debate sobre a

dignidade da vida humana.

A sociedade· brasileira vive um acentuado grálJ de precarização do trabalho que identificamos
. 

. 

co·mo barbarização do mundo do trabalho. Ó cres�ente desempr�o, o aumento do trabalho inf�rmal, a

exploração do trabalho infantil, o salário mínimo irrisório e a ausência de perspectivas de vida dos mais

pobres somados à violência urbana e rural, aos crescentes níveis de fome e miséria indicam claramente

um profundo processo de exclusão social no país que não será resolvido sem a construção de um amplo

_ leque de reformas sociais, que deve··contar com a participação de todos os segmentos da sociedade.

A partir di·sso, apontamos no dia de hoje, alguns pontos que merecem serem destacados:
. . . 

� 1 - As Mudanças no mundo do trabalho na década de 90: com maior desemprego, flexibilização e

precarização, trazem instabilidade, incerteza, medo e insegurança.

2 - A crise no mundo do trabalho, revela uma crise do tipo Je sociedade que temos. Há uma

mudança cultural que cria uma sociedade de riscos com o individualismo exacerbado. A maior

cotl'p'".titividc.cle e a concorrência nos loc1.1is de trabalho e em toda sociedade.

3 - A b�rbarização do mundo _do tra�alho acontece como parte de um projeto político do Brasil,

de participação'no mercado global e efetivação de mudanças tecnológicas com racionalização e uma nova

gestão nos processos de trabalho. Há um distanciamento entre os mais pobres e os mais ricos, existindo
. . 

no mundo do trabalho, os trabalhadores incluídos, os temporários e os excluídos.

4 - O. problema da barbarização do trabal�o não pode ser isolado, é um problema global de

sociedade, de opção política, econômica, social e ética. É um desafio para toda a sociedade as formas

de resistência e construção do novo com iniciativas alternativas: associações, cooperativas de produção,

redução da jornada de trabalho, mínimo vital, lutas ecológicas, eco.�omias sócio-solidária, propostas

novas no campo do lazer, das relações humanas e.da co'munic1:1ção.
. . 

5 - Diante Jessa crise precisomos C(lnsfruir um novo projeto, com uma nova pedagogia que
. ·' . ' 

propicie uma nova cultura, um novo tipo de relacionamentos entre nós. É necessário pensar outro estilo de

vida, outro tipo de sociedade, ou seja, ousar, reorganizando a esperança e realimentando os sonhos.
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A DESREGULAMENTAÇÃO DO TRABALHO NA SOCIEDADE BRASILEIRA NA CÉCADA DE 90, SEUS COMPONENTES 
SOCIECONÔMICOS. Assessor: Dari Krcin - Assessor da Cut - 15i11/2001 

O.DESEMPREGO COMO FF.NÔ�ENO DE MASSA 

1 ... INDEPENDENTE DO INSTITUTO DE PESQUISA, O DESEMPREGO DOBROU NA DÉCADA DE 90 (ENTRE 1989 E 1999): 
• IBGE: DESEMPREGO PULOU DE 1 ,8 MILHÃO (3%) PARA 7 ,6 MIL.HÕES (9,6%) DE PESSOAS; 
• PED/SP: 8,9, EM 1989 PARA 17,8 EM OUT/2001 
• Dos 1 3,6 MILHÕES QUE INGRESSARAM NO MERCADO DE TRABALHO: 5, 1 MILHÕES SOBRARAM; 

2 ... SETORES EM QUE CRESCEU MAIS O DESEMPREGO: 
• JOVENS ENTRE 1 5 E 24 ANOS 
• PESSOAS COM MAIS DE 49 ANOS 

• MULHERES 
+coM ALGUMA ESCOLARIDADE (ACIMA DE 8 ANOS) 

• REGIÃO SUDESTE 

3 ... A DURAÇÃO MÉDIA PARA ENCONTRAR UM NOVO EMPREGO: 41 SEMANAS; 

4 ... É UM PROBLEMA ESTRUTURAL 

5 ... EM CADA MOMENTO DE CRISE ECONÔMICA DÁ UM NOVO SALTO, 

A O  l�ESMO TEMPO AS PESSOAS TRABALHAM MAIS: 

1 ... 0 NÚMERO DE TRABALHADORES QUE FAZEM ACIMA DA JORNADA OFICIAL �E 44 HORAS DUPLICOU NA DÉCADA: 1 3,5 
PARA 27 ,6 MILHÕES, SIGNIFICA QUE NÃO FORAM CRIADOS CERCA DE 4,9 MILHÕES DE NOVAS VAGAS. 

,- ... 5,5 MILHÕES DE APOSENTADOS TRABALHAM; 

DISTRIBUIÇÃO DOS OCUPADOS: 
DEZ 1988 (%) JUN 1999 (%) 

ASSALARIADO COM CARTEIRA 59,5 44,7 

ASSALARIADO SEM CARTEIRA 18.4 26,9 
CONTA PROPRIA 17,7 23,5 

EMPREGADORES 4.4 4,9 

> SOMENTE 40% DOS OCUPADOS RECOLH.EM PARA A PREVID�NCIA SOCIAL 

O DESSASAL:,A'RIAMENTO E CRESCIMENTO DO TRABALHO POR CONTA PROPRIA: 

-

. ' 

1 ... REDUÇÃO DOS ASSALARIADOS NO TOTAL D� OCUPAÇÃO PASSA DE 59%, EM 1989 PARA 45%, EM 2000 (PME/IBGE). 

2 ... 0 SETOR FORMAL PERDEU 3,3 MILHÕES DE POSTOS DE TRABALHO, SENDO 2 DO SETOR INDUSTRIAL. 

3 ... DE UM PEA DE 75 MILHÕES POUCO MAIS DE 23 MILHÕES TEM CONTRATO FORMAL DE TRABALHO 

4 ... SOMENTE NO SETOR DAS ESTATAIS FORAM FECHADOS 500 MIL POSTOS DE TRABALHO 

5 ... DE CADA 1 0 POSTOS CRIADOS NA DÉCADA DE 90 SOMENTE 2 ERAM ASSALARIADO E AINDA SEM REGISTRO. 

6 ... 0 EMPREGO F�RMAL CAI EM TODOS OS SETORES COMPARANDO 1989 E 1999: INDÚSTRIA (73,58); CONSTRUÇÃO CIVIL 
(93,33), COMÉRCAO (95,5%), SERVIÇOS (70,49). 

. ' 

S,M � REGISTRO EM CARTEIRÀ > SEM PRC>Tl::Ç�0 80.CIAl. 

PRf'CARIZAÇÃO DO TRABALHO 

CRESCIMENTO DAS OCUPAÇÕES PRECÁRIAS: DE CADA 5 OCUPAÇÕES CRIADAS 4 ERAM PRECÁRIAS; 

OCUPAÇÕES EM ALTA: 

1 > EMPREGO DOMÉSTICO: 5,5 MILHÕES DE PESSOAS EM 1999, REPRES!f:NTANDO 23% DAS OCUPAÇÕES CRIADAS; 
2>VENDEDORES (15) 
3>CONSTRUÇÃO CIVIL(10) 
4 > AsSEIO E CONSERVAÇÃO (8); 
5 > SEGURANÇA PÚBLICA E PRIVADA (6); 
6 > SERVIÇO ADMINISTRATIVO (5) 
7 > FUNCIONÁRIO PÚBLICO (4) 
8 �ROFESSORES(3) 

DESREGULAMENTAÇÃO E FLEXIBILIZAÇÃO DO MERCADO OE TRABALHO 

DESREGULAMENTAR: ELIMINAR OU DIMINUIR OS DIREITOS TRABALHISTAS EXISTENTES 

FLEXIBILIZAR: ADAPTAR A PROTI::ÇÃO SOCIAL. AS NORMAS TRABALHISTAS A REALIDADE DA EMPRESA. REDUZIR CUSTOS E 
POSSl61LrTAR QUE Af!. EMPRESAS DETERMINAR O USO 00 TRAE:.�LH0. Ex. VW.

OS PRINCIPAIS ASPECTOS DA REVOLUÇÃO SILENCIOSA DAS RELAÇÕES DE TRABALHO NO BRASIL 



,, 
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BENE c- ÍCIOS SOCIAIS RETIRADOS: 
> IIIJI- PREVID�NCIA: DIFICULTAR AS PESSOAS A SE APOSENTAREM E TEREM O BENEFÍCIO ACIDENTE 

> 1111- SERVIDORES PúB4cos: FIM ESTABIUDADE E DA ISONOM� SALARIAL 

> ... COOPERGATOS: TRABALHADORES SÃO ·s6c10s• E SEM OIRErros 

. 

. 

... . . 

> IIIJI- PROPOSTA, EM VOTAÇÃO NO CONGRESSO, DE FLEXIBIUZAÇÃO DO ARTIGO 618 DA CL T: PREVALÊNCIA DO 
NEGOCIADO SOBRE o LEGISLADO: DIMINUIR DIRErros DOS TRABALHADORES. 

FLEXIBILIZAÇÃO NA FORMA DE CONTRATAÇÃO E DEMISSÃO 
> IIIJI- CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO: DUAS CATEGORIAS DE TRABALHADORES: OS QUE TODOS OS DIREITOS 

E OS PRECARIZADOS 

> IIIJI- CONTRATO PARCIAL 

> IIIJI- SUSPENSÃO DO CONTRATO POR ATÉ 5 MESES 

> IIIJI- AMPUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 
> IIIJI- REAFIRMAÇÃO DA POSSIBIUDADE DE DEMISSÃO SEM JUSTIFICATIVA; 

> IIIJI-AFROUXAMENTO DAS MULTAS POR DESCUMPRIMENTO DA LEI 

FLEXIBILIZAÇÃO NA P.EMUNERAÇÃO DE TRABALHO 

> IIIJI- FIM DA POLITlCA SALARIAL 
> IIIJI- SALÁRIO MÍNIMO: REGIONAL E DESVINCULADO QE QUALQUER ÍNDICE DE INFLAÇÃO 
> IIIJI- PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS: REMUNERAÇÃO CONFORME O DESEMPENHO INDIVIDUAL DOS 
TRABALHADORES, 

FLEXIBILIZAÇÃO NO TEMPO DE TRABALHO 
> IIIJI- BANCO DE HORAS: COMPENSAÇÃO DA JORNADA OURANTE O ANO; 

> · IIIJI- LIBERAÇÃO DO TRABALHO AOS DOMINGOS, 

RESTRIÇÕES PARA A AÇÃO COLETIVA DOS TRABALHADORES 

> IIIJI- MULTA E RESTRIÇÃO AO DIREITO DE GREVE; 

> IIIJI- LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE DIRIGENTES SINDICAIS POR SINDICATO 

> IIIJI-LIVRE NEGOCIAÇÃO SEM AS CONDIÇÕES APROPRIADAS 

> IIIJI- COMISSÃO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS EXTRA-JUDICIAL (CCP - COMISSÃO DE CONCIUAÇÃ0 PRÉVIA) 
EXEMPLO: 

BANCO DE HORAS E TRABALHO AOS DOMINGOS: 

> IIIJI- INTENSIFICAÇÃO DO RITMO DE TRABALHO; 

> IIIJI- FIM DA SEPARAÇÃO DA VIDA ECONÔMICA E SOCIAL: AS PESSOAS VIVEM EM FUNÇÃO DO TRABALHO. 

> IIIJI-E:sTfMULO AO CONSUMO 

FLEXIBILIZAÇÃO PREDATÓRIA DO MU�DO DO TRABALHO 
A SUBMISSÃO DO TRABALHO À EXPLORAÇÃO DO CAPITAL NÃO SE DÁ SOMENTE ATRAVÉS DO ASSALARIAMENTO. MAS 

TAMBÉM: PELA SUB-CONTRATAÇÃO, TERCEIRIZAÇÃO, INTEGRADOS, PESSOA JURÍDICA, AUTÔNOMOS, 
COOPERATIVADOS (COOPERGATOS). NOVAS FORMAS DE INSERÇÃO, DOMINADAS POR RELAÇÕES MERCANTIS, MONETIZADAS, 
PORTANTO SUBORDINADAS A LÓGICA DO MERCADO. 

TRANSFERENCIA DE RENDA DO TRABALHO PARA O CAPITAL: CONCENTRAÇÃO D E  RENDA 
>CAI A PARTICIPAÇÃO DO SALÁRIO NA RENDA NACIONAL.: 6,2% EM TERMOS REAIS ENQUANTO O PIB CRESCEU 19.4%. 

QUEM SE A PROPRIOU DA RENDA GERADA NA DÉCADA DE 9 0

1991 1993 1995 1997 1999 
PIB 100% 100% 100% 100% 100% 
REMUt-11:'.RAÇÃO 37,5 41.7 34,3 33 32,8 
EMPREGADOS 
SALÁRIOS 32,0 35,9 29,6 27.4 26,5 
CONTRIBUIÇÕES 9,7 9,2 8,7 10,1 10,9 
SOCIAIS 
RENDA 7,0 6,3 5.9 5,7 5,1 

AUTÔNOMOS 
LUCRO 38,5 35.4 40,3 42,9 41.4 
IMPOSTOS 12.9 13,2 15,6 14,6 16,0 
UQUIDOS 
APUD. DEDECA, 
2001 

> OS 1 5,2% MAIS RICOS DA POPULAÇÃO EM 92, RESPONDIA POR 41, 1 % DO TOTAL DOS RENDIMENTOS DO PAÍS EM 1 998 SEU 
QUINHÃO AUMENTOU PARA 45,2%. 
> ENC-.UANTO A CAMADA MAIS POBRE VIU A SUA RENDA CAIR DE 8,4 PARA 6,9% DA RENDA NO MESMO PERÍODO.
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Sindicato dos Trabalhadores Domésticos na Área 

Metropolitana da Cidade do Recife 
Rua da Concórdia, 977 -São José • CEP. 50.030 - C G C 24.417.297/0001-53 

1'e l efone- 224,8529 • Re<"ifc • Pernambuco 

Prezado A:aig 

Padre .Agostink 

Re.cife,'I 15 à.e Outubro d.e 1,,1; 

Na nossa Ída a I ava Igua,u e.a seteabr.• :,ara conversar co• eraJ.à.a ' 

sobre a n ssa si tua ão fina.Aceira aqui o Sindicato e A:ssociatãG io ' 

Recife, nóa aqui te•os :,rojet co• a Cebe•o para ajudar a •aD.te:n ' 

nossas atiTiiaies, no ano passado quando revebe•es u.aa das parcelas,' 

ieviclo a si tuatão d País, torn.ou-aa :,aquena para nossas desyesas e, 

e •• deTiaaos sala.rios atrasados ao pessoal que �resta serri.tos, e••• 

adTogaios,' Secreta.ria, pla:atonstas. e Contadora, esse iébito contillua 
, ... 

a •os nao te• s outra fo•te, ••de bUlloa.r para pacar ao nosse pe ssoalii' 

que tant nos é nescessárie para fazer an�ar nossa luta.Já cobri•os ' 

UII& Jarte e falta eutra,1 por isse estaa.os solici tanio cios a:aigos. ou 

de UJW. entiàaie a:,oio a qumttia aqui valante .. ao valor Cri 2 .1,1.4-00, 00 

só a pque•os :projetos, e seria para este fi• e não teria UJ1. co•pro -

:a.isso para continuar. Será UJla ajuia e:aereencial. :,ara nos tirar de. ua 

constr3.n&iJl8nto cruel. 
Ficare•os felizes e agradecidas se for.aos atendidas e• nosso peà.ido. 
Sendo o que se nos apresenta para o •ommto, subscrevo•o-nos,

Atencioãaaente. 
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SINDICATO DOS TRABALHADORES -

11 EMPREGADOS DOMÉSTICOS DE NOVA IG�
e. G. e. 30.194.23710001-11

Rua Brasil, 412 - Centro - Tel. 768-2860 

CEP 26.215 - Nova Iguaçu - RJ 

Nova Iguaçú, 28 de junho de I99I. 

A 

ENTRIT E FRATERNIT 
RUE DE GOVERNE�NT PROVISOIRE,32. 

B-1040 BRTJXELLES 

BELGICA

Nós empregadas domlsticas do Brasil 

sentimos necessidade de pedir ajuda para o desenvolvimento da catego 

ria como um todo. 

Pensamos em solicita!" ajuda pois te 
mos lutado muint para nossa org niz ção,visMdo melhorar a categoria 

e ser reconhecidas como profissionais e pessoa humana que somas,ten 
do em vista fazer valer os poucos direitos conquistados pela nova 

constituição,mais tem sido difícil par causa da imensidão do Brasil 

á nível territorial e de pobreza. 

Contamos com vossa ajuda,para que pos 

samos minimizar nossos problemas. 



- SINDICATO DOS TRABALHADORES��EGADOS DOMÉSTICOS DE NOVA IGUAÇU li
e. a. e.30.194.23710001-11

Rua Brasil. 412 - Centro - Tel. 768-2860 

CEP 26.215 - Nova Iguaçu - RJ 

APRESE NTAÇXO 

o que é o conselho Nacional de Empregadas:

Foi criado com objtivo de defender os interesses da 

categoria dos Trabalhadores doméstico& do Brasil,pois não tínhamos �ma 

organi:ãtção a esse n!vel. A partir do VI Congresso N cional que se deu 

em Campinas-S. Paulo, em I989 tiramos dentro das conclusões finais a cr 
criação deste conselho. 

� formado por domésticas de vários 

estados do Brasil,eleitas naquele congresso citado acima.t tambem obje 
tivo lutar por melhor intercâmbio das com nheira desenvolvendo assim 
a organização,apoiando na criação de novos grupos e associaçãoes nos 1 
lugares onde for solicitado na medida do pessivel. 

A exempl deste foi em prol do Dia

Nacional da Empregada Domsticas•, 27 de abril carta para os parlamenta 

res em Brasília,de maneir u ificada pela categoria para pedir-lhes ur

gencia nas vot ções das leis complementares e dos demais direitos que 

ainda nos são neg dos. 



- SINDICA TO DOS TRABALHADORES ��EGADOS DOMÉSTICOS DE NOVA IGUAÇU \\
e. o. e.30.194.23710001-11

Rua Brasil. 412 - Centro - Tel. 768-2860 

CEP 26.215 - Nova Iguaçu • RJ 

. 
JUST IF!CAT IV A 
-----------�e=� 

J� temos mais solidariedade entre a categoria,mas com a distancia 

dº pa{s é grande a comunicação fica difícil enos momentos atuais 

que a classe trabalbàdora vem sofrendo,e necessario que possamos

conseguir melhor aproximação,para que juntas,unidas sejamos pron 
"' 

tas de orte a sul ,ter mais forças na luta pel dignidade de 
l"'l 

nossos trabalhos e mais respeito pela sociedade. 

Nossàs companheira·s: precisam de forma 

ção e melhor organização,para assim possam presionar os parlamenta 

res á favor da doméstica,descriminadas de ponto de vista profiàsio

nal e s6cio econômico. 

Pouco cons guimos na constitui9�0, a 

saber:I30 salário,férias de 30 dias,srlário mínimo legal,aviso 

prévio,descanso semanal renumerado e assistencia social. 

Outros d�reitos que os demais trabalhado 

res tem ,precisam ser regulamentados pelo congresso nacional.Nos 
sa luta é para que os já consegui«os não fiquem em letra morta. 

Queremos realizar um encontro ampli2do 

para revermos os avanços e retrocessos,passsos a serem tomados;desde 

o congresso nacional.Esperamos contar com cerca de 2o domésticas

um� da cidade outra do interior,principaJ.mente as do norte e Nor 

deste que mais sofrem com os desrespeitos por parte dos patrões, 

que as tratam como escravaz,e quando velhas ou doentes,são postas 

n� rua sem direitos como trapo velho.Muintas não sabem ler ou 



portanto não sabe de seus direitos ,e acham •bondade dos patrões 

quando ganham roupas ou sapatos velhos que j' não mais querem 

A categoria não pode mais ficar desprotegida sem horário de tra 

balho,fundo de garantia,sendo �brigadas a deixar os filhos jogados 
com vizinhosque pouco interesse tem para com esta tarefa,enquanto 

a mãe está tratando dos filhos das patroas tendo apenas o domingo 

,para ficar com os.seus,dar-lhes amor,cuidar da casa uffla dup,a jorna 

da de vita que causam doençaa psicológicas. 

Somos o maior contingente de mão 
.D 

de obra feminino do hrasil,a maioria negra acentuando assim ades

crimin?ção racial e social • 

.. 
. 



- SINDICATO DOS TRABALHADORES --i
�EGADOS DOMÉSTICOS DE NOVA IGUAÇU li

e. a. e. 30.194.23710001-11

Rua Brasil. 412 - Centro - Tel. 768-2860 

CEP 26.215 - Nova Iguaçu - RJ 

Consiste em promoveruma reunião ampliílda do

Conselho conforme já dissemos,nos dias 20,zr e 22 de setembro de 9I, 

para tomada de atitude e objetivamente ver melhor daqui por diante 
maior organização e intercâmbio e star na medid do pos Ível junto 

quando uma companheira estar sofremo quando atacada por patr6es ines 
crupilosos sexualmente ou mortas. 

Solicitamos através deste projeto passagens 

das companheiras dos estados longÍcuos,pois as do estado do rio deve 

rão se virar da maneira possível.TÔd s as oassag ns serã rodovi&ias. 

ESTADIA E INFR �ESTUTURA : 

Sendo um encontro de trs dias,seri obtida 

ajuda através da contribuição d s grupos de base,isto é f A
remos rifas, 

bingos,festas e uma lista par ang iar limentos. 

As companheiras fie ão hospedadas em nossa sede,local simples e con 

seguiremos colchonetes e cobertores sobressalentes das casas das com 

panheiras de base.A responsabilidade deste evento fica por conta do 

Sindicato de Nova Iguaç6. 
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IIIIICIJO DOS JIIBILHIDDIES IIS IIOSIRIIS IJILOIICIS, MECIIICIS f DE M .ntmca I IUII ;MO Ili li I la

f JNDADO EM 1-• DE MAIO DE 1917 
e- •- femto,,ol •• N6" lgu°'u. D11 ... • C o•IOI, Nt16poll1, L Joio • ....,., ........, • Pere<o•bl ftO hlo4o do liO de ....,.,,o 

PALÃCJO DO MEfAL0RGlCO 
RUA ANA NERI, 152 

l'EDBEGULHO 

RIO DE JANEIRO 
BBASU. 

PROPOSTA 

·MATRICULA N.º ------

TELEFONE: ae• - 2GU 

Nome--------------------------�-

Filho do Sr.---------------------------
e da Sra. ___________________________ _ 
Estado Civil. _____________ Data do Nascimento_/_/ 19_

Nacionalidade Cidade onde nasceu. _________ _ 

Estado Profissão ---
Carteira de estrangeiro N.º _________ Chegada ao lhmll_/_t__. 

Residência ____________________ ...;... _____ _ 

Trabalha na Firma ________________ desde_/_/ 19_

Enderêço _______________ _.;_ ______________ _ 

Cart Profissional N.º ________ Sdrte ___ Saládo_,..;.. _______ _

Dependentes: ________ � ____ __; _______________ _ 

DE ACORDO COM O OUE DISPÕE O ARTIGO NQ 545 DO DECRETO LEI N9 5452, DE 01/05/43,02 
CLARO O SINDICA1'0 EM EP?GAAFE MEU REPRESENTANTE LEGAL. PODENDO ENTÃO, IMPETRAR A: 
ÇÕES V!:N\NDO RESSARCIMENTO l>E DlREITC3 PERTENCENTES A MIM, EM TERMOS JUR!DICOS. 

Rio de Janelro,�de _________ de 19_ 

Nome do proponente ______________________ N.0 Matr .. __ _ 

Assinatura do proposto, ________________________ _ 

Aceita em_de. ___________ de 19_ 

Secretário 

Presidente 

A TENCÃO: - Ao preencher a presente. deverá apresentm 2 retratos 3s4 e a Cor· 
teira Profissional. 



Curitiba (PR), 01 de setembro de 1995. 

Aos meus amigos e amigas: PAZ e BEM! 

Escrevo a vocês para informar da campanha de Libertação dos Presos políticos de "La Tablada" 
- Argentina, por ocasião do Sétimo Ano. Para quem não conhece o caso, na primeira parte da carta está
um pequeno histórico. Depois, há uma cartinha a ser destacada e enviada ao Presidente Menem.

Esta campanha se associa a tantas outras (frei Betto e os Dominicanos, D. Pedro Casaldáliga, na 
Argentina a Fraternidade de Jesus e outros grupos ... ) enfim, não devemos deixar Menem em paz, 
enquanto não houver a libertação de todos eles. 

Além de pedir que você envie a carta, acho que seria bom envolver mais lideranças, pessoas das 
pastorais, dos movimentos populares, dos direitos humanos, dos sindicatos, políticos... Precisando de 
mais fofüas, escreva-me que eu enviarei, mas pode fotocopiar, imprimir mais, elaborar outro texto ... 

Um grande abraço com muita fé e esperança! 

Frei Ildo Perondi 
Caixa postal 520 
fone/fax (041) 234-5136 

80001-970 - CURITIBA - PR 

"Estive preso e foste me visitar'' (Mt 25,36) 
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I RELATO DOS ACONTECIMENTOS APÓS A CHACINA DE CORUMBIARA

9 Agosto de 1995

1- Relato de Monsenhor José Maria, Vigário Episcopal da Região de Córumbiara

A partir de 9 de Agosto de 1995, o Município de Corumbiara e o �stado de

Rondônia, e por que não dizer, o Brasil, começaram a escrecrever uma pagina das

mais drásticas e repugnantes de nossa história. 

Tudo começou quando , às 4 horas da madrugada daquele dia 9 de Agosto

policiais militares do COE ( Comando de Operações Especiais) invadiram, com

ordem judicial do Sr. Juiz de Direito de Colorado do Oeste, Dr. Glodner Luiz Pauletto , a

área que está na Fazenda Sta. Elina, propriedade do médico/fazendeiro de São Paulo,

Sr, Hélio Pereira de Moraes, onde 1.300 agricultores estavam acampados. 

Até aí, a história é como tantas outras , infelizmente, que acontecem no nosso 

País. 

Mas o que vem após a intervenção ilegal dos P. Militares (foi durante a noite),

supera toda atrocidade que se possa imaginar . Cito um exemplo dos mais atrozes:

Um agricultor morto pela polícia e por ordem dela estava sendo carregado por outro 

agricultor. O cérebro do defunto estava exposto, o que causou náusea no companheiro

que o transportava. O policial, ao se aperceber do fato, obrigou o agricultor comer parte

do cérebro do colega! 

Comecei a tomar contacto direto com os agricultores quando fui ao Ginásio de

Esportes de Colorado do Oeste, onde estavam presos 192 agricultores, no dia 10 de

agosto pela manhã, vindos de caminhão de Corumbiara. Tentei entrar no Ginásio, mas

fui barrado pelo soldado, embora tivesse me apresentado. Um sargento, ouvindo a

conversa, permitiu que eu adentrasse e permanecesse por cinco minutos,

acompanhado de um soldado . 

.- Ao . v:r a· multidão, fui tomado de Intensa emoção. Todos estavam

1rreconhec1ve1s: totalmente sujos de poeira (ficaram com o rosto por terra das 7 às 16

horas do dia 9 ), de sangue, com roupas rasgadas e todos de cabeça baixa sentados

no chão em fila. 

1 
Apresentei-�e e disse a eles que todo o mundo estava acompanhando este

. ��entável ac�ntec1mento, e q_ue o Advogado da CPT estava chegando em Colorado 

a m do . Presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Câmara de Brasília'

Pergu�te, a eles qual seria o maior dese)o deles, além da liberdade, que estivesse a�
meu ª cance. Responderam-me que era de matar a fome e a sede ois estavam

f::.,_
c�;:�=n�=:��endo ficado expostos ao sol o dia todo na véspe(/ deitados por 

focinho de porco é no 

ª
c����� eram ��utados pelos soldado_s que bufavam: "lugar de

parte com ferimentos na cab
.
eça�uve a e pessoas com o ouvido estourado, e a maior

Saí de lá e fui à Delega i d p 11 . 
situação· me parece 

. e a e o eia, onde estavam mais 60 presos Lá a

presenciava a forma �ei�:-
para começar, não me deixaram entrar. Da. porta

tratados como animais! 
ana e brutal como eram tratados pela Polícia Civil. Eram 

Como não consegui entrar fui lo o a C . . 

estava o advogado da CPT. Pret�ndia 
g o entro Comurntáno , pois na Delegacia já 

cem crianças. Quando me a roxima 
ver, no Centro C. as 75 mulheres com mais de

um caminhão de leite para �s care�t!'s 
ª�/a.ssar pelo �osto de Saúde, vi chegando

consegui Imediatamente 100 litros d I lt 
cidade. Falei com a Diretora de Posto e

Esportes. Nessa altura um grande nú 
o e 

d 
e para os presos. Levei-os ao Ginásio de 

Avenida Costa Marques, 561 

78957-000 

mero e parentes estava def rente ao Ginásio e 

Coixo Postal 55 

G U A J A R Á-M IR IM 

Telefone: (069) 541-2275 

RONDÔNIA 

FAX (069) 541-3030 

BRASIL 



me perguntava por seus parentes, pois eles não tinham a mínima notícia deles Fiz 
uma lista de 30 nomes e lá dentro fiz chamada, levando a notícia dos que esta�am 
fora. E eles, de dentro me deram outra lista para levar a seus parentes de fora pedindo 

roupas, comida, sabão, toalhas, etc... 

Lá fora peguei outra lista. Ao entrar fui impedido pelo sargento. Disse a ele que 
estava eu colaborando com a tranquiliade da população. Então um Capitão me disse 
que eu poderia entrar tantas vezes quantas quisesse, teria "carta branca". Pedi a ele 
que comunicasse a todos os seus subordinados. A partir da'[i comecei a conversar 
livremente com todos os presos. 

Pedi ao Capitão a lista de todos os 192 presos e ele me disse que quem tinha 

a lista era o Delegado da Polícia que estava no local. Na verdade, eram quatro 
Delegados de Polícia. Eles me negaram a lista. Consegui outra lista com a 
enfermeira, mas o Delegado me proibiu de publicar os nomes. 

Voltei ao Capitão para ver como poderia fazer. (Esse Capitão foi sempre 
atencioso comigo, e no dia seguinte, foi pedir desculpas a Dom Geraldo , dizendo que 
não concordava em nada do que tinha acontecido). Esse Capitão me disse que tinha 
uma boa noticia para me dar: os presos seriam libertados nos próximos minutos, daí 
não precisar eu brigar por essa lista. Perguntei se poderia dar a notícia aos presos. Ele 
disse que não, pois era sigiloso. 

Eu porém desobedeci a ordem do capitão e contei ao pessoal à boca 
pequena. E eles "fingiram" não saber de nada, mas ficaram bem mais aliviados e 
menos tensos. Realmente saíram logo( eram mais ou menos 17 horas), e foram todos ,  
a meu convite, para a Igreja Matriz N.S. Aparecida, para receber as orientações do 

Advogado. 

Não consegui, como pretendia, visitar as 75 mulheres co� as 100 crianças 
e não tive tempo de visitar também os 15 feridos internados no H ospital de ��lo�ado, e 
muito menos os 12 feridos d10 H ospital de Vilhena, a 90 km de Colorado. V1s1te1-os no 

dia seguinte com D .. Geraldo. 

Falando em cifras, na minha conta o total de presos era de 354, sem contar as
crianças, os desaparecidos e naturalemente os mortos.

Após a saída da prisão todos se reuniram na Igreja Matriz, enquan
H
to um 9:,�ft� 

t sa comida para 600 pessoas. ouve 

:�n��I�;:�:: ��
e

p=��:
ª 

::���:a�o. doando víveres, roupas, sapatos, e até

colchões .. 

li • Relato de Dom Geraldo Verdler, Bispo de Guajarã-Mirim 

Completo o relatório de Monsenhor José Maria.
. 

G M. . e cheguei a Colorado na sexta -
Sal quinta -feira, 10 de Agosto de 

: ,�
m 

os logo ao Centro Comunitário da
feira, dia 11, às _Bh30 .Com Mons. José Ma;��id�s

m

e machucados por todos os lados,
Igreja onde fiquei chocado ao encon�am

��e tinham um parente morto para enterrar. 
homens e mulheres ... E o desespero os 

.d dos falecidos que tinham, s1 o 

Cuidamos primeiro desta questão
. uém sabe por quê. Fomos com o 

:�ª;,!:���: �ov:�i:ré�i:�ak�u!fi�;J:��f ������:i�;
d

�
r

�
i

�i: ::";;1�:�� g�
Rondônia e quatro Advogados, ao or 

� 
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Glodner Pauleto Fizemos notar ao Juiz que as famílias tinham o direito sagrado de 

enterrar seus mortos e que, pessoalmente, gostaria de celebrar a missa de corpo 

presente para confortar os parentes e amigos das vítimas. 

O Sr. Juiz respondeu que isso era da competência de Polícia Civil. Pediu-se 

então a intermediação do Juiz para fazer o pedido ao Delegado e saímos ... Pouco 

depois fomos informados que os corpos poderiam ser liberados e transportados para

Colorado mediante o pagamento de R$ 400,00 cada corpo! Um absurdo para famílias 
completamente "na lona"! Decidimos mandar um caminhão buscar os corpos. Fez-se a 
"vaquinha" para pagar a gasolina do caminhão do Vereador Rudy. Chegando lá, o 

vereador deparou-se com outra triste surpresa: os corpos ja estavam enterrados como 
"indigentes". Mais um direito roubado dos pobres! 

Detalhe horripilante: "um dos mortos ficou absolutamente irreconhecível, com a 
sua estrutura craniano-facial totalmente destruída e deformada por grandes ferimentos 
abertos." (Relatório da Comissão Parlamentar). 

No mesmo dia 11 de Agosto chegou o Lula que foi visitar o lugar do massacre.
Na volta ele -nos disse: "Eu vi acampamentos destruídos na Nicarágua. Mas com a 
brutalidade do de Corumbiara, nunca vil". "Um espetáculo dantesco , cruel e
deprimente para todos" escreve o relator da Câmara dos Deputados, Nilmário Miranda 
(PT - MG). 

. De noite, mais de 200 feridos e torturados, passaram diante dos dois médicos
legistas para o exame de corpo de delito. A Comissão da Câmara constata: "Há
inúmeros casos de violência cometidos pela PM contra posseiros rendidos dominados
e deitados ... " 

. No dia seg�inte começaram a ser recolhidos, na presença dos advogados (que 
tiveram algumas dificuldades para isso), os depoimentos dos assentados a fim de
esclarecer as circunstâncias do ataque e da bárbara atuação da PM (COE). 

No dia 12 de agosto, acompanhados pelos advogados fomos ao

acampamento destruido As descriões do Lula e da Comissão da Câ�ara não são
;�ª

t
ger�das. �as corre�pondem à realidade. Passamos um riacho de águas límpidas

ho
�:e 

c 
9
rr��� icou �m no de sangue" nos contou um posseiro! Como seria possível s� 

insistentes cor�:mª:�:
d

��u�:s

m��:: '. c�t
�forme

O
disse a �erícia? Entretanto boatos 

ais v1 1mas. nde estariam os corpos? 

Andamos em silêncio no meio d t b . 
feijão derrubados, panelas, copos talher:: �

s 
�r�cos 

be1mados, sacos de arroz e 

de sangue onde tombaram dois . . erru a os... ramos num local empoçado 

momento, um colono que veio rec�º:r
se,ros, conforme uma testemunha ... Num certo

Geraldo, venha ver estes restos de�ogar º1 quer sobrava da cas� dele me chamou: "D.
ue ra. em coisas esqmsitasf.." 

Com efeito vimos conglomerad t 
apareceram pedaços de ossos 

os e: ranhos e, mexendo um pouco nas cinzas 

colo�mos num primeiro saco d�ar��=� o restos hu�anos. Pegamos alguns �
fogueiras . Em cada qual havia J 

co. Logo depois descobrimos mais três
separados ... Será que é verdade e!e :

ço

f 
de ossos que colocamos em saquinhos

Devemos tirar a dúvida. 
oa o correndo por ai de queima de cadáveres?

Regressamos a Colorado às 15 ho 
. 

banho nem trocar de roupa, despe 

- ras e, depois de um breve lanche, sem tomar
valorosa da Paróquia N.S. Aparecid 

ço me de Monsen�or José Maria e da equipe
com o Governador Valdir Raupp em 

�
e

e
un�?rremos para Vilhena, a fim de me encontrar

'ªº com o Lula. 
Na chegada em Vilhena . á dou imediatamente focalizando ' �s �������:sa e�tá .ª par e pede uma entrevista quepon os. -que somente a perícia poderá

-
-----

----
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dizer se as ossadas são humanas; - que, no mm,mo, a Polícia não está fazendo 
corretamente o seu trabalho de investigação, pois é ela que deveria haver descoberto 
este indícios pelo menos suspeitos ... ; que, de qualquer forma, o problema de fundo 
permanece que é a necessidade urgente de uma Reforma Agrária e de uma nova 
política Agrícola!. .. 

Após uma certa espera o Governador Raupp me recebe. Coloco na frente 
dele, de seu Secretariado e do Lula o que encontramos no acampamento devastado, 
pedindo uma perícia séria e rápida que poderá dar um novo rumo às investigações da 
chacina.Pois naquele momento havia 82 desaparecidos. No momento em que 
escrevemos, são ainda 32 la.,.,,.., oW-- r.1 ��,.,'Jl/7 � ?v,-_ot·,r l- -e.. r' 

�"? LJJ/X.J..ll 1-a,d�, c..JIM 0,l.UA' &-21 d,� ,-na,()<'tô / 

Conclusão 

-A imprensa muito ajudou na cobertura do caso.
-As manifestações de solidariedade, numerosas e animadoras, nos

chegam de todos os cantos do País e do exterior. 
-Queremos expressar a todos nossa viva gratidão pelos fax,

telefonemas e cartas recebidos 

Que Nossa Senhora do Seringueiro, Padroeira da Diocese de G.Mirim e de 
todos os excluídos, conceda aos posseiros de Corumbiara e do Brasil inteiro, um_ 
pedaço de chão e a uma vida digna, na justiça e na paz . 

•



CONFER�NCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL 
SEJSul - Quadra 801 - Conjunto "B" - CEP 70401-900 - Brasllla-DF 

Caixa Postal 02067 - CEP 70259-970 - Brasllla-DF - Brasil 
Fone: (061) 225-21155 - Fax: (061) 225-4381 

Telex: (81) 1104 e (81) 4954 

UM GRITO DE ALERTA À NAÇÃO

DECLARAÇÃO DO CONSELHO PERMANENTE DA CNBB SOBRE O MASSACRE DE CORUMBMRA

"Eu vi a miséria do meu povo ... ouvi o seu clamor por causa dos opressores ... e por isso desci
para libertá-lo" (Ex 3,7.8). 

Nós, Bispos do Co11selho Permane11te da CNBB, reunidos em Brasília de 22 a 25 de agosto _ de 

1995, expressamos com veemência nossa indignação e nosso repúdio diante do massacre ocomdo
contra familias de agricultores sem terra na Fazenda Santa Elina, em Corumbiara, Rondônia. Vimos de 

público unir -nos às manifestações já expressas pelos Bispos de Rondônia e por diversas outras instâncias
da sociedade face a este triste e horrível acontecimento. 

Depoimentos fidedignos, colhidos entre as pessoas que viveram o drama e o acompanharam de
perto, comprovam que o massacre não foi só cruel, causando vítimas tanto entre agricultores como
entre os policiais, mas se revestiu de requintes de barbárie que nos envergonham como nação. Foram
violados flagrantemente direitos constitucionais. Tais fatos mostram a gravidade dos problemas, cuja
solução há tanto tempo vem sendo protelada em nosso País. 

Como pastores solidários com o sofrimento de tantas vítimas de situações injustas,
conclamamos a todos para assumir suas responsabilidades: o Governo Federal e o Congresso Nacional 

para qu� acelerem a Reforma Agrária e viabilizem uma adequada política agrícola� os Governos 

Esta���is, para �ue �ornem. a� providências que lhes compete� o Poder Judiciário, para que tenha
sensibilidade social e imparc1ahdade em suas decisões� as Forças Policiais, para que estejam a serviço

da seguranç? da pop_ul�çã? e ,rãa �omo inst�men!o de opressão . Importa que todos nos unamos para

superar o clima de violenc1a, de vmgança e 1mpurudade que parece ir tomando conta de nosso País 

tanto no meio rural como no ambiente urbano. 
. Os acontecimentos de Corumbiara mostram com clareza que a terra não pode continuar objeto

de cobiça �os pod�rosos par� agravar a escandalosa concentração da riqueza em nosso País, mas deve 
estar _a !�ço d� vida, garantmdo sua destinação para o trabalho, para a produção de alimentos e para a

convivenc1a pacífica da população. 
22/91 Nest�ntido alertamos, em especial, sobre os riscos da proposta de modificar o Decreto 

ainda�;.'!: :�e.,:'��� �:=��:.:,!:"as indigenas. Não se pode agravar as tensões e protelar

de tod 

O crescente �lim_a de violência contra trabalhadores e índios somente cessará com o em enh 
d.d 

os, mas, em pnmerro lugar, se forem implementadas com urgência, entre outras p · 0 

me i as: , as segumtes
- Reforma Agrária, com um r f , 1 

de trabalhar a terra e nela permanece: !"n: ;::t=�-que garanta aos trabalhadores condições dignas 

- Demarcação das terras indígenas com d fini ã d 
estruturação do Órgão oficial encarregado d�sta po�tic:. ç o e uma política indigenista e adequada
- , - Fim de toda a impunidade, sobretudo dos crime mdigenas, que comece com a apura ão rá ida s contra, os_ trabalhadores rurais e os povos

como também os de São João e sanZana d 

p 
A 

- e c�bal dEos responsave1s pelo massacre de Corumbiara, 
0 n.a aguwa no stado do Pará. 

A voz do profeta se tomou atual e contundente ara . . . " . 
casa a casa, dos que acrescentam p a sociedade brasderra: Ai dos que 1· untam 
1 . . campo a campo até que não baia · di e es os urucos moradores da terra" (Is 5,8)_ ' :i m.a.ts espaço sponivel, até serem 

Estamos próximos da Semana da Pátria C . 
d 

. 
transformá-lo em clamor de oração de con sã º"; am�s t?dos a ouvir o grito dos excluídos e
mesmos sentimentos que Maria expr�ssou e:: . o \ e solidanedade com os pobres, assumindd os

e desça para salvar nossa Pátria das correntes da� �ant.º (Lc
da

l,4_6 �s), .Para que Deus nos escute a todos 
IDJUS iça e violenc1a. 

Brasilia-DF, 24 de agosto de 1995 
CÓD. 0502-059 



CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL 
SE/Sul - Quadra 801 - Conjunto "B" - CEP 70401-900 - Brasília-DF 

Caixa Postal 02067 . CEP 70259-970 - Brasflia-DF - Brasil 
Fone: (061) 225-2955 - Fax: (061) 225-4361 

Telex: (61) 1104 e (61) 4954 

UM GRITO DE ALERTA À NAÇÃO 

DECLARAÇÃO DO CONSELHO PERMANENTE DA CNBB SOBRE O MASSACRE DE CORUMBIARA 

''Eu vi a miséria do meu povo ... ouvi o seu clamor por causa dos opressores ... e por isso desci
para libertá-lo" (Ex 3,7.8).

Nós, Bispos do Conselho Permanente da CNBB, reunidos em Brasília de 22 a 25 de agosto de
1995, expressamos com veemência nossa indignação e nosso repúdio diante do massacre ocorrido
contra famílias de agricultores sem terra na Fazenda Santa Elina, em Corumbiara, Rondônia. Vimos de
público unir-nos às manifestações já expressas pelos Bispos de Rondônia e por diversas outras instâncias
da sociedade face a este triste e horrível acontecimento.

Depoimentos fidedignos, colhidos entre as pessoas que viveram o drama e o acompanharam de
perto, comprovam que o massacre não foi só cruel, causando vítimas tanto entre agricultores como
entre os policiais, mas se revestiu de requintes de barbárie que nos envergonham como nação. Foram
violados flagrantemente direitos constitucionais. Tais fatos mostram a gravidade dos problemas, cuja
solução há tanto tempo vem sendo protelada em nosso País .

Como pastores solidários com o sofrimento de tantas vítimas de situações injustas,
conclamamos a todos para assumir suas responsabilidades: o Governo Federal e o Congresso Nacional
para que acelerem a Reforma Agrária e viabilizem uma adequada política agricola; os Governos
Estaduais, para que tomem as providências que lhes competem; o Poder Judiciário, para que tenha
sensibilidade social e imparcialidade em suas decisões; as Forças Policiais, para que estejam a serviço da

segurança da população e não como instrumento de opressão. Importa que todos nos unamos para
superar o clima de violência, de vingança e impunidade que parece ir tomando conta de nosso País,
tanto no meio rural como no ambiente urbano.

Os acontecimentos de Corumbiara mostram com clareza que a terra não pode continuar objeto
de cobiça dos poderosos para agravar a escandalosa concentração da riqueza em nosso País, mas deve
estar a serviço da vida, garantindo sua destinação para o trabalho, para a produção de alimentos e para a

convivência pacífica da população.
Neste sentido alertamos, em especial, sobre os riscos da proposta de modificar o Decreto

2?/91, q�e regulamenta a demarcação de terras indígenas. Não se pode agravar as tensões e protelar
ainda mais a demarcação das terras indígenas .

O crescente clima de violência contra trabalhadores e índios somente cessará com o empenho
de t�dos, mas, em primeiro lugar, se forem implementadas com urgência, entre outras, as seguintes

medidas: 
- Reforma Agrária, com uma política agrícola que garanta aos trabalhadores condições dignas

de trabalhar a terra e nela permanecer com suas famílias.
- Demai;ca�ão da� terras indígenas, com a definição de uma política indigenista e adequada

estruturação do Orgao oficial encarregado desta política. 
. , - Fim de toda a impunidade, sobretudo dos crimes contra os trabalhadores rurais e os povos

mdigenas, que comece com a apuração rápida e cabal dos responsáveis pelo massacre de Corumbiara 

como também os de São João e Santana do Araguaia no Estado do Pará.
A voz do profeta se tomou atual e contundente para a sociedade brasileira: "Ai dos que juntam

casa a �a� dos que acrescentam campo a campo, até que não haja mais espaço disponíveL até serem
eles os urucos moradores da terra" (Is 5,8). 

Estamos próximos da Semana da Pátria. Convidamos todos a ouvir o grito dos excluídos e
transformá-1� em clamor de oração, de conversão e de solidariedade com os pobres assumindo' os
m:smos senttmentos que ��a expressou em seu canto (Lc 1, 46 ss), para que Deus no's escute a todos

e esça para salvar nossa Patna das correntes da injustiça e da violência.

COD. 0W2-059 

Brasilia-DF, 24 de agosto de 1995



\diocese\ocasion\violenci 

Nova Iguaçu, 09- 05- 95. 

CRESCE A VIOLÊNCIA NA BAIXADA FLUMINENSE 

. . 
scimento da violência, perceptível em detalhes 

1 Nota-se, nos últimos dias, um clima de cre 
- mais freqüentes as ações de ameaça, estupro e 

q�otidianos das Paróquias . Cresce o medo, tornam se 

assassinato.
- a 

ens armados. Há invasão em casas, que sao _ pur . O Povo dá notícia da chegada de grupos de ho�rar calado Os homens que circulam pelos b?ir�os 

e simplesmente tomadas, sendo o pov� forÇéldo 

�:i �:sustados � já não conseguem controlar os propnos 

já não são os mesmos. Os "matadores
, locais es a , 

homens.
- d " d fumo" através das quais começam a "ocupaçao o 

Por vezes são instaladas novas bo':as e 

h 
, .

d e muito mais violentos que os locais. Estes,
pedaço". Os grupos que es_tão chegando s�o descon ec1 

t 
o��

lativamente "segura". Até mesmo esta normalmente, já são conhecidos da ��pula���ã���=e ::
p

n
o

! organizados no Rio de Janeiro, expulsos �elo segurança está desaparec�ndo. Os novos 

d d 
g 

região para se esconder e re-armar para a reaçao. 
exército, que batem em retirada e escolhem uma a a 

. . 
d Polícia Civil da PM ou da PF com os bandos Os indícios de al_1ança de diferentes gr_upos 

d� por vezes t'er O efeito de ser sinalizado como quemarmados já são c_ostu�eiros, e apresentar queixa P
�e �onsegue algum aumento do policiamento ."fala demais". Sao muito poucos os casos em que 

11 • • Especialmente à noite a ausência das forças "da ordem e evidente .

2. Parece que diante disto, o que a Igreja Local pode faz�r é,_ principalmente, ofe�ecer confo�o _e 

aumentar a capacidade de res istência da população. A organiza_çao de horas de º,;açao, de P,;091ssoes, 
explicitamente contra a violência ajuda a ter mais cora_ge!11 � a criar u_m grupo. Os m�tadorE:_s te".1 um c�rto 

respeito, e já por várias vezes diminuíram o ritmo �ª-v1olenc1a ostensiva . Nestas manifestaçoes ha tambem
uma reflexão que pode produzir fruto de alguma at1v1dade a tempo oportuno.

Enquanto perdura o clima de recrudescimento, não é conveniente a denúncia aberta, menos ainda o 
enfrentamento direto. É necessário, entretanto, coletar dados e informações. A imprensa costuma dar 
poucos dados, mas já significativos. A população se cala, por medo e estratégia de sobrevivência. Uma "pesquisa" pode custar reações por parte dos grupos armados. Cada Pároco tem, entretanto, informações que, ajuntadas umas às outras, podem formar um quadro mais completo. Já houve casos de ameaça a Padres que denunciaram algum fato. 

Daí a necessidade de tornar estes "bancos de informações e dados" anônimos e seguros. Para isto, deve ser escolhida alguma "central", como a Cúria de alguma Diocese forte, algum Centro de Direitos Humanos, alguma entidade cívil já respeitada, como a OAB, Amnesty lnternational, Grupo Tortura nunca mais e outros. As informações , porcf pequenas que sejam, devem ser comunicadas ao Centro escolhido, detal maneira que, chegado o momento de denunciar, ou de agir, já existe uma base segura e suficientemente ampla . 

Outra medida a se tomar, com mais cautela, é a comunicação destas informações a autoridades competentes. Há_entre o clero da Diocese quem tem informações sobre a maior ou menofproximidade entre dadas autoridades e certos grupos armados , e isto orientará os cuidados a se tererrf neste nível. 

. F;nalmente, tendo uma central de ;nformações, é necessár;o chamar a atençáo da opinião pública1ntemac1ona1 O_envolv1mento no trafico de drogas e o comércio internacional de arma!,.estáo ceÇBmente e.nvolv1dos, .•, alem disto, há uma estratégia, já analisada pela imprensa, pela qual esta violência se torna v1s1ve1 no Rio de Janeiro, e agora na Baixada, mais que em outros lugares onde existem os mesmos níveis.
Ç""vv 

------------- . .. . . �-



FREI ANTÔNIO PUIGJANÉ E COMPANHEIROS{AS)

, •� (7 anos de prisão) 

Frei Antônio Puigjané é um Franciscano-Capuchinho da Argentina.
*' Sempre teve um compromisso a favor dos pobres e pela Justiça, em busca do

Reino de Deus. Durante o regime militar na Argentina, Frei Antônio, foi

solidário com as mães que tinham seus filhos desaparecidos e ajudou a 

organizar as "Mães da Praça de Maio". 
Como sentia necessária a ligação entre Fé e Vida, ajudou na

conscientização de muitos cristãos para que assumissem o compromisso por

um mundo melhor. Deste trabalho surgiu o MTP = Movimento Todos por la

Pátria, que agia através de movimentos populares e atividades políticas. Em 

janeiro de 1989, o MfP teve informações que no quartel de "La Tablada", o 

Coronel Seineldin estava preparando um golpe militar. O povo da Argentina 

sabia o quanto o regime militar foi duro: mais de 30 mil mortos, torturados e 

desaparecidos. Por isso, o MTP, decidiu entrar no quartel e impedir o golpe. 

Mas os militares agiram rápido e usando de armamento pesado, recuperaram 

o quartel. O resultado foi desastroso: 8 militares e 31 membros do MfP 

..__ _________ � mortos. Alguns se entregaram com vida e foram mortos e 5 continuam 

desaparecidos. Nenhum militar foi preso ou condenado. Frei Antônio não estava presente, nem sabia, pois

estava se tratando de uma cirurgia. Quando assistiu pela TV o que aconteceu e viu seus companheiros sendo 

presos e acusados, foi apresentar-se e ser solidário, pois entre os mortos e presos havia muitos catequistas e 
cristãos que ele ajudou a formar. Em vista disso, foi condenado a 20 anos de prisão. Os demais (5 mulheres e 
15 rapazes) foram condenados a 20 anos ou a prisão perpétua. Em dezl92, o mesmo Coronel tentou o golpe 
outra vez, isso prova que o MTP tinha razão. Frei Antônio não gostaria que se fizessem campanhas para

libertar somente a ele, mas sim para todos(as). 
Em janeiro/96 serão completados 7 anos de prisão. Na Bíblia, o 7° ano é o ano da Graça, da 

Liberdade e do Descanso. Em vista disso, solicitamos que se faça uma grande campanha de solidariedade 
solicitando a �bertação do� presos. Para isso, faça você também um gesto de solidariedade. Destaque: 
preencha e envte a carta abatX.o ao Presidente Menem, o mais breve possível. 

Informações: Seniço de Justiça, Paz e Ecologia dos Freis Capuchinhos. A/e Frei lido Perondi 
Caixa Postal 520 - fone/fax (041) 234-5136 - CEP 80001-970 - CURITIBA- PR 

-. -. -. -. -· -. -· -. -. -. -· -. -. -· -. -. -- -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. - de!ltaque aqui --. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. 
................................•....•.....•...•..•••••.•..•...••..•..•.......•.• � �- �� �--- � ·············�···········

Ao 
Sr. Carlos Saul Menem 
DD. Presidente da República

Calle Balcarse, 50 
1031 - Buenos Aires - ARGENTINA 

Senhor Presidente: 
''Dizei QQs presos: Sai! E QQS que estílo nas trevas: aparecei!" (Is 49,9) 

Venho por meio desta dirigir-me a V Ex8 solicitand lib - · � · 
os presos e presas em virtude dos fatos ocorridos �o uartel � ª, ertaçao �? Frei_ An!oruo Puigjané e todos
todos(as) são vítimas das circunstâncias políticas vivi� 

e 
l 
'La Tablada ' em Janeiro de 1989. Creio que

prisão não tem mais razão de ser A anistia a 

as naq�� e momento pela Nação Argentina e que sua
consolidação_d� regime democrátic� na Argentin:� 

presos po t1cos de ''La Tablada" é fundamental para a
Na B1bha, o Sétimo ano é O Ano da Gr d 

. 
15 12-18· Lv 25 ) A 11·bert - d , aça,. a Liberdade e do Descanso (Ex 21 2· 23 10-II· Dt ' ' · · · · açao os presos e o dese d D · ' ' , , 
49, 9; 51, 14; SI 146, 7 ... ) O projeto do Reino ue Jesu!

º e . eus e � con�1ção para uma sociedade justa (Is
P?r isso, estando próximo de completar-se �s 7 an 

anunc1_a propo� � bbertaçã? dos presos (Lc 4, l 6ss ... ). 
L1b�dade para t�dos(as), já que é longo demais o e�li!

e tnsao, sohc1to que_ se�a concedida a Anistia e a
Justiça chegue ate as autoridades políticas e judiciais da Arge��:/oram submetidos. E este que o clamor de

Nome: ___________________ Assinatura:
Documento nº _______ CIDADE 

--------

_________ ESTADO 
---

"8 em-aventurado.v o.v que têmfo d, d . me e .-.e e e Ju.w,ça, porque serão saciados" (Mt 5,6)

BRASIL 
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FREI ANTÔNIO PUIGJANÉ E COMPANHEIROS(AS) 
(7 anos de prisão) Frei Antônio Puigjané é um Franciscano-Capuchinho da Argentina. Sempre teve um compromisso a _favor ��s pobres e pel� Justiç'7 em �u�ca d� Reino de Deus. Durante o regime nuhtar na Argentina, Frei Antoruo, foi solidário com as mães que tinham seus filhos desaparecidos e ajudou a 

organizar as "Mães da Praça de Maio". . . Como sentia necessária a ligação entre Fé e Vida, aJudou naconscientização de muitos cristãos para que assumissem o compromisso porum mundo melhor. Deste trabalho surgiu o MTP = Movimento Todos por la
Pátria, que agia através de movimentos populares e atividades políticas. Emjaneiro de 1989, o MTP teve informações que no -�uartel de "La Tablada": o Coronel Seineldin estava preparando um golpe nuhtar. O povo da Argentina sabia o quanto o regime militar foi duro: mais de 30 mil mortos, torturados e desaparecidos. Por isso, o MTP, decidiu entrar no quartel e impedir o golpe. Mas os militares agiram rápido e usando de armamento pesado, recuperaram o quartel. O resultado foi desastroso: 8 militares e 31 membros do MTP mortos. Alguns se entregaram com vida e foram mortos e 5 continuam desaparecidos. Nenhum militar foi preso ou condenado. Frei Antônio não estava presente, nem sabia, pois estava se tratando de uma cirurgia. Quando assistiu pela TV o que aconteceu e viu seus companheiros sendo presos e acusados, foi apresentar-se e ser solidário, pois entre os mortos e presos havia muitos catequistas e cristãos que ele ajudou a fom1ar. Em vista disso, foi condenado a 20 anos de prisão. Os demais (5 mulheres e 15 rapazes) foram condenados a 20 anos ou a prisão perpétua. Em dez/92, o mesmo Coronel tentou o golpeoutra vez, isso prova que o MTP tinha razão. Frei Antônio não gostaria que se fizessem campanhas paralibertar somente a ele, mas sim para todos( as). Em janeiro/96 serão completados 7 anos de prisão. Na Bíblia, o 7° ano é o ano da Graça, daLiberdade e do Descanso. Em vista disso, solicitamos que se faça uma grande campanha de solidariedade solicitando a l�bertação do� presos. �ara isso, faça você também um gesto de solidariedade. Destaque:preencha e envie a carta abaixo ao Presidente Menem, o mais breve possível. 

Informações: Seniço de Justiça, Paz e Ecologia dos Freis Capuchinhos. Nc Frei Ildo PerondiCaixa Postal 520 - fone'fax (041) 234-5136 - CEP 80001-970 - CURITIBA- PR 
•• .... • •• .. 
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Ao Sr. Carlos Saul Menem DD. Presidente da RepúblicaCalle BaJcarse, 50 1031 - Buenos Ai_res - ARGENTINA 
Senhor Presidente: ''Dizei aos presos: Saí! E aos que estão nas trevas: aparecei!" (Is 49,9)

Venho por meio desta dirigir-me a V EX" solicita d lib -os presos e presas em virtude dos fatos ocorridos �o uart:l �eª"L ertaçao �? Frei_ An!ônio Puigjané e todosto�os(as) são vítimas das circunstâncias políticas . � 1 a Tablada ' em Janeiro de 1989. Creio quepnsão não tem mais razão de ser A anistia a VIVI as naq�e. e momento pela Nação Argentina e que suaconsolidação do regime democrátic� na Arg t· os presos políticos de ''La Tablada" é fundamental para aN B'bl. en ma. a 1 1a, o Sétimo ano é O Ano da Gr d . 15, 12-18; Lv 25 ... ). A libertação dos resos é o 

aça, . a Liberdade e do Descanso (Ex 21,2; 23 10-11. Dt49,9� 5 1 , 14; S1146,7 ... ) O projeto do �eino ue 1!:�;º de �eus e� con�ição para uma sociedade just� (IsP�r isso, estando próximo de completar-se �s 7 ano anunci_a propo� � libertação dos presos (Lc 4,16ss ) Liberdade para todos(as) já que é longo dema· � de pnsao, solicito que seja concedida a Anistia �-�Justiça chegue até as auto'ridades políticas e1·ud1·cis1·ai? ed Aro a q�e foram submetidos. E este que o clamor des a gentma. Nome: ___________________ Assinatura: Documento nº _______ CIDADE _________ ESTADO
"8 ---em-aventurado.\· o.f que têm fome e vede de J. · us1,ça,porque serão saciados" (Mt 5,6)

BRASIL 
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SOBRE O PROBLEMA DO DESEMPREGO 

1- Por dois meses consecutivos, o Dieese registrou taxas recordes de desemprego na grande
S.Paulo. Entre os meses de Abril e Maio a taxa oscilou entre 20 e 21 % da PEA- População
Economicamente Ativa, o que, na grande S.Paulo significa mais ou menos dois milhões de
desempregados (as). Esta é, sem dúvida, uma realidade que infelizmente se espalha por
todo o país. Outras pesquisas, de diferentes institutos tem sido divulgadas. A Prefeitura de
S.Paulo elaborou um estudo, com base em dados de organizações internacionais, que
demonstram ser hoje o Brasil o segundo país do mundo em desemprego. Com 11,454

milhões de pessoas nesta situação, o Brasil é ultrapassado apenas pela Índia.
2- As mesmas fontes revelam também que houve uma diminuição do rendimento médio por

trabalhador, o que é uma consequência do desemprego. A queda do salário médio
registrada em fevereiro foi de - 10,2 %. No Brasil, e com certeza, também noutras partes
do mundo, o desemprego gera uma legião de "sem-renda". De acordo com os
levantamentos feitos, o Brasil tem 4, 1 milhões de "sem-renda". Esses chefes de família
"sem-renda" representavam, em 1991, 4,8 % do total e hoje representam algo em tomo de
9,2 %. (FSP, 08/05/02, Cad.Dinheiro).

3- O motivo fundamental para a existência de uma taxa elevadíssima de desemprego no
mundo de hoje, é a ganância por lucros dos capitalistas. O desemprego funciona desde
sempre neste moderno sistema de exploração do homem pelo homem, como um inibidor da
luta da classe trabalhadora por melhores salários e melhores condições de vida, se tomando
portanto, condição primeira para a própria manutenção deste sistema, na medida em que a
taxa de lucro depende diretamente da exploração da classe trabalhadora. Quanto menor os
salários, quanto menos direitos tiverem os trabalhadores, maior a taxa de lucro e para
manter essa lógica, o desemprego é fundamental.

4- O desemprego se agravou muito, no último período, por conta do fim do bloco de países
que construíam o socialismo. Com a derrota deste bloco, as relações capitalistas de
produção foram retomadas naquetes países, sendo ainda intensificadas nos países que não
haviam passado por nenhum tipo de revolução/transição de caráter socialista. Sem o
espectro comunista rondando o mundo, a burguesia mundial tratou de, em tempo recorde,
destruir o estado de bem-estar social nos países dominantes, bem como suas imitações mais
ou menos bem sucedidas nos países dominados. Foi assim que a onda de privatizações
jogou no desemprego centenas de milhões de pessoas em todo o mundo. Na esteira desse
processo, a destruição dos direitos trabalhistas tomou os assalariados atuais, pouco mais
que escravos assustados com o medo de perder seu explorador.

5- As ondas de migrações pelo mundo, o desespero atestado pelo aumento do índice de
suicídios, o aumento da prostituição, da violência, são o retrato vivo da regressão da
condição humana imposta cruelmente pela modernização capitalista.

6- No entanto, esta percepção do problema do desemprego é obscurecida por uma série de
explicações do fenômeno, algumas com pretensões científicas, que tem como
consequência, dificultar a compreensão e decorrência disso, a luta contra o desemprego.

7- Para uma parcela considerável do povo, o desemprego e os demais sofrimentos humanos,
são um castigo divino, imposto aos pecadores para espiar os seus pecados. Este tipo de
explicação pode parecer simplista, mas não devemos esquecer que esta forma elementar de
compreensão dos fenômenos do mundo ainda é a mais difundida e foi fortalecida nos
últimos anos pela onda de irracionalismo imperante.

8- Combinando-se com esta primeira forma de compreensão do problema, mas já num nível
mais elaborado, difunde-se uma visão que naturaliza o problema. O chamado "darwinismo
social", que, tomando como base a teoria da seleção natural de Darwin, explica o
desemprego como consequência natural da concorrência entre as pessoas pela
sobrevivência, na qual triunfam os mais fortes, os que se capacitam melhor.

- ---------



mínimo necessário e consagrar as energias humanas em outras atividades mais importantes 
e prazerosas. 

17-Mais ainda, quantas necessidades elementares não satisfeitas, como alimentação, educação,
habitação, saúde, no Brasil e em tantos outros países, estão a exigir os esforços
daqueles(as) que se encontram desempregados.

18-Por estas razões, entendemos que a luta contra o desemprego se articula a luta pela
Reforma Agrária, pela Reforma Urbana, pelo direito a educação e a cultura, a saúde e ao
lazer. Sabendo que a satisfação dessas necessidades contraria a lógica do desenvolvimento
destruidor do capitalismo, a luta pelo pleno emprego, ou seja, pelo direito de todas as
pessoas de satisfazer as suas necessidades de maneira digna, recoloca inevitavelmente a
luta pelo socialismo como exigência para o futuro da humanidade.

19-Trata-se portanto, de levar as idéias ao debate, para todos os interessados, em todos os
lugares em que for possível, criando assim o movimento social que transformará tais idéias
em realidade.

PROPOSTAS PARA A LUTA PELO EMPREGO 

1- Redução de jornada sem redução de salário
2- Reforma Agrária sob controle dos trabalhadores(as)
3- Reforma Urbana: Programa de construção de moradias adequadas para toda a

população residente em áreas urbanas, acompanhada da extensão dos serviços de
saneamento básico, saúde, educação, cultura e lazer para o conjunto da população.

Essas três medidas fundamentais para erradicar o desemprego, resolvendo os problemas do 
povo trabalhador, no imediato, podem ser viabilizadas através das seguintes medidas: 

1- criação de imposto federal de solidariedade, que incida sobre as grandes fortunas
2- criação de imposto progressivo nos municípios, a semelhança do já ocorre em algumas

cidades do país

Até que essas medidas possam atingir todos aqueles(as) que estão desempregados, exigimos: 
1- isenção de pagamento de tarifas ( água, luz, telefone etc)
2- isenção de pagamento de taxa em concurso público
3- distribuição mensal de cestas básicas

Paralelame�te as mobilizações para a luta pelas reivindicações acima, as organizaçõescompro_metidas. c�m _esta luta devem desencadear uma campanha nacional e internacional deden�c1a da e,xtstencia de trabalhadores(as) em condições de escravidão e semi-escravidão noBrasil e tam�en_i do aume�to de trabalhadores (as) que, mesmo sendo remunerados, não gozam?e nenhum drre1to trabalhista, como descanso semanal, férias etc.

A Comissão Organizadora 

S.Paulo, 28/06/02

--------



Nova Iguaçu 9 
25 de outubro de 1990

s. o o s. 

E com esta urgnnciu que a Comiss3ío do _1undo do Trabalho da 

Diocese de Nova Iguaçu se dirige às Co:uunidades
9 

:.fovimentos
9 

As 
sociaçôes de Joradores

9 
Paróquiass Entidades

9 
Pessoas de Boa 

Vontade
9 

Povo, para um gesto do 0,pnio solidé.rio aos nossos ir -
mãos trabalhadores tnotalúrgicos que há 'Il::5 dias se encontram em 
greve• -P-odà�-Iirêv�

? 
Com tudo O que ela tom de legal e sério 9 não 

foge às éonsequências colaterais que são a quebra do poder �qu� 
si ti vo·· ao t rab2.lhador e de toda suo. família. 

·Acarta apelo que os metalúrgicos nos dirigem é de sua to
=tal responsabilidade. A Coinis:3ão do _/Iundo do Trab'J.lho

9 
por sua 

vez
9 

a publica no verso paro. que todos possam tomar c onhecimen
to

9 
refletir e solidari�mentc ce posicionar. 

As múltiplas maneiras de solidQiiedade: 
- ficar atentos a todos os movi�entos que vem acontecendo

no país no sentido de poder analisar a acompanhar as situações 
e exigências que as categorias oprir .. .lid :i.s vetn nos f azondo 9 

tomar consci5ncia do processo a sue está sendo submetida 
a classe trabalhadora� arrocho slnrial 9 preços dos alimentos 
básjcos

9 
gQz 9 luz

9 
remédios

9 et6. 
- Aproveitar os momentos p-:::1rn. concretizar gestos solidá -

rios como este AGORA - dos eto.lúrgicos. 

Como? 

_ Noticie aos compo.nhr:iros '1 situo.çõ.o dos companhei 
ros. 

_ Reflita na sua Comunido.dc sobre o APELO que os 
metal�rgicos estõ.o fazendo. 

_ Organize rG.pidamente umn caillpnnho., do kilo. 

_ Apele parn sun Comunidade liberar umo. colet9 de 

domingo p8.ro. as f·1mílias dos metalúrgicos em greve. 

_ Vá à Rua Top6.zio nº 55 - Sede dos :/ieto.lúrgicos de 

Nova Iguaçu e mo.ntenha-se aí informado e ofereça sua Í

contribuição voluntária e espont8nea. 

_ Lutemos paro que a justiça socio.l e a Sociedade 
justa aconteça na nossa vida

9 
na nossa comunidade

9 
na 

nossa categoria
9 

no nosso país. 
Saudo.ções 

Comissão do �liundo do Tfabri.lho 
( Ruo. Co.pi trio Ch:-ivos 

9 
60) 
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TRABALHADORES: 

A atual situação econômica em que nós nos encontra 

mos é tão opress_iva e humilhante, que não sobra nenhuma ou
tra alternativa para a classe, sen8o tomarmos a posição ex

tre�a da greve. Neste contexto nós metalúrgicos, que como 

toda classe produtiva, sofremos na carne os resultados do 

caos econômico 
9 

de arrocho salarial, imposto pelo "GOVERNO" 
autoritário, imperialista e anti-operário do presidente Col 

lor de 1'1Iello, fomos forçados após tentar, através do diálo
go e da negociação com os patrões wna solução justa q�e nos 

possibilitassem resgatar as nossas per�as salariais e no mí 
-- nimo recuperar o nosso poder de comprG . .Ao assu,nirmos a gre 
ve como �nica forma de pressionarmos a classe patronal? que
intransigentemente, nos nega uma vid'.1 digna, e justo valor 

da nossa força de trabalho, que é a alavanca da riqueza des 
te pais colônia ainda. 

Somos trabalhadores ordeiros e hon·estos, estamos 
em greve pelos motivos jÓ. expostos, vivemos em nossas comu� 
nidades, respeitando todns as correntes de pensamento, reli 
giosos ou não, que apontem par� a formação de uma sociedade 

justa, onde os trab·.:i.lhadores conscientes, não :precisem deBf 
xar de produzir para se -valorizar. E por isto que neste mo

ment·o extremo GSta!Ilos levando à população e às ·cotnunidades 

de N ovsi. Iguaçu, este :" anifesto 9 e no.is que isto9 um apelo 
no sentido de que nos apoiem com a solidariedade material e 

.-

humana, para que possamos resgatar nesta luta a · dignidade 

do trabalho e sobretudo os cqtninhos fraternos que apontem 
para uma sociedade, sem explorqdos e explorad�res, onde os 
frutos de nosso trab::i.lho se,jam de fato distribuídos de a _ 
cordo com as nossas necessidades, e os exploradores, corru 
ptos G insensatos sejam extirpados de vez do nosso meio. 

CrnfIISSÃO DE TRABALHADORI:G Jí"STALTIRCHCOS DE NOVA IGUAÇU 
Sindicato dos :1eta.lúrgicos do Rio de Janeiro 

Nova Iguaçu....RJ 9 
24 de outubro do 1990 
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as 11>n�u mln. às 15h 

• No Rio e demais cidades onde o expediente normal é das 1 Oh às 1630h.
•• Apenas algumas agências.

lôllllil\:
Todas as contas que vencem hoje e têm que ser 
pagas em banco poderão ser pagas sem multa na 
segunda-feira, dia 4. 
Atenção: Essa regra não vale para compromissos a serem 
pagos em lojas ou escritórios. 

;jlilllllll1::::i11::::111::::::::i::1:::::1:::::1:1:1::j:::::11j:i;ii!l!i!:i!i!ii!i;[j�: 
As cadernetas com aniversário hoje 1 º não serão 
prejudicadas pelo feriado bancário. Os depósitos poderão 
ser feitos no dia 4, sem prejuízo do rendimento. 

�ôlPinllllll:t 
Durante a primeira semana do real, os bancos só 
compensarão no mesmo dia os cheques emitidos na mesrr 
praça com valor igual ou superior a A$ 50,00. Os cheques 
com valor até A$ 49,99 serão compensados somente após 
48 horas. Mas após o dia 11 de julho, o limite para 
compensação em 24 horas cairá para A$ 30,00. Este valor 
deverá ficar congelado, segundo técnicos do Banco Centra\ 

!lr.ooãI:::: ::::1:1:t: : t li
•.·.--·.-.: ... :.·-:,·-·-:-·······-·.··········· -- ........... . 

A partir de hoje, a troca de dinheiro poderá ser feita em 
qualquer agência bancária. A circular 2427 do Banco Centr, 
é explícita na orientação de tratamento igual para clientes E 
não clientes. Não é preciso correr, porque o cruzeiro real 
continua valendo por pelo menos 15 dias. No caso de 
saques, hoje só estão garantidos até o limite de A$ 100, só 
os correntistas de cada agência serão atendidos. 

APLICA C>ES FINANC 

Tributação deve 
equilibrar lucros 
A partir de 4 de julho, segunda-feira, primeiro dia útil para 
aplicação em real, os investidores terão que se preocupar muito 
mais com as características dos investimentos, do que com sua 
rentabilidade. As projeções de ganhos das aplicações, entre os 
dia 4 de julho e 4 de agosto, indicam que a remuneração ficará 
praticamente nivelada, havendo pouca diferença entre um 
investimento e outro. Na verdade, o que irá determinar o maior ou 
o menor rendimento será a tributação, sobretudo se o governo
não promover alterações nas regras atuais. Enquanto os
investimentos em caderneta de poupança estarão isentos do
pagamento de Imposto de Renda, os ganhos dos CDBs e dos
fundos de renda fixa que excederem à variação da Ufir, no
período, serão taxados em 30%. O saldo final será praticamente
igual. O sistema atual de tributação prejudicará, principalmente,
os investimentos de curto prazo.

·::�111111;11:t111111111:gm\:11111i
Aplicações Ganho mínimo Ganho médio Ganho máximo 

(%) (%) (%) 
.....................................................................................................

............

Commodities 7,84 7,88 7,93 
········································································································

··········

Renda fixa 7,69 · 7,86 8,04 
.................................................................................................................

Fundo DI 7,83 7,90 7,96 
··················································································································

Carteira livre 7,14 7,52 7,90 
·················································································································

Fundão em URV 7,76 7,80 7,85 · 
.................................................................................................................

Fundão 6,43 6,68 6,92 
................................................................ , ............................................... . 

CDBs 7,54 7,80 8,04 
................................................................................................................. 

Poupança 7,22 ' 7,32 7,43 ................................................................................................................. 
TR 6,80 6,90 7,00 

Inflação Entre4% e 5% 

OBS: Aplicações feitas no dia 4 de julho com vencimento em 4 de agosto. 
Fonte: Banco Real de Investimentos. 

,ea•a::::u :: :::::>, ,: :: 
Os rendimentos das 
cadernetas de poupança, 
convertidos hoje em reais, 
só serão depositados nas 
contas na data do 
aniversário. Segundo o 
diretor de Normas do BC, 
Cláudio Mauch, na segunda
feira, os bancos poderão 
emitir CDBs prefixados de 30 
dias. Com isso, o cálculo da 
TR volta a ser feito em cima 
de taxas prefixadas, o que 
permite saber o rendimento 
dois dias após o depósito. 
Os depósitos feitos antes da 
mudança da TR não serão 
afetados. As contas com 

aniversário em 15 de julho 
serão corrigidas pelas 
normas atuais, caso a 
alteração ocorra no dia 14. 
Embora prejudique os 
poupadores, a decisão de 
aumentar o redutor da TR de 
1,2% para 1,6%, beneficia 
quem tem prestações 
vinculadas à taxa. Mauch 
afirmou que não serão dadm' 
novos incentivos para a 
poupança. "O governo 
considera o investimento 
atrativo o suficiente, porque 
não é taxado como outras 
aplicações", disse. 

i ÍÚQBÍI : ) j 
, SIF ?

Os fundos de renda fixa de 
curto prazo (fundões em 
URV, como eram chamados) 
foram modificados com o fim 
da URV, transformada em 
real, mas ficaram mais 
atraentes para o investidor. 
Os novos fundões deverão 
ter rentabilidade maior no 
panorama de economia 
estabilizada e deverão 
substituir os tradicionais 
fundões, prevê o diretor do 
BC, Cláudio Mauch, 
assegurando, porém, que o 
BC não editará nenhuma 
norma para extinguir a 
antiga modalidade. "Os 

fundões tradicionais deixarã, 
de existir quando os 
investidores os 
abondonarem", afirma 
Mauch. Com a inflação baixa, 
os rendimentos dos fundões 
antigos cairão ainda mais, já 
que os ganhos do primeiro 
dia são taxados em 50% de 
IOF, alíquota que vai 
decrescendo até zerar no 15º 

dia útil da aplicação. O 
diretor do BC admitiu que o 
governo poderá criar novas 
aplicações financeiras, caso 
haja demanda da população 
e dos bancos. 



TELEFONES ÚTÊIS GOVERNO FEDERAL -

Mlnlstá"lo Do Desenvolvimento Social e Combate à fome 

Coordenação Nacional do Cadastro Único 
Esplanada dos Ministério Bloco F anexo A, 4º andar sala 408 Ala A
Brasília - DF - 70.059-900 
tel: (61) 317-5829/ 317-5614 /317-5862 
fax: (61) 317-5608/ 225-8413 
cadastrounico@mds.gov. br 

Secretaria do Pronama Bolsa Familia 

l.:.n -A.� i

Esplanada dos Ministérios Bloco C, 5° andar sala 549
Brasília - DF 70.059-900 
tel: (61) 313.1630/313-1542/ 313-1542/ 313-1697 / 0800.7072003

fax; (61) 313-1728 fJJM'-v (..t.� - ·- U:J Ç /. < x_' f-i. ,i .>, .11, � O (6 L2
beneficios.bolsafamilia@mds.gov.br wwwhmezero.gov.br em Bolsa Familia 
bolsa.fai11ília@mds.gov. br (atendimento ao cidnd&o) 

Secretaria Nacional do Programa Bolsa Escola 
te!: (61) 2104-6252/ 6158/ 6160/ 6242/ 6251/ 0800.616161

fax: (61) 2104-6266 / 0800.616161

preíellobolsaescola@mec.gov. br www.rnec.gov.br 

Coordenação Geral da Política de Alimentação e Nutrição 
tel: (61) 448-9230/ 8234/ 8290 / 0800.611997

fax: (61) 448-8228/8239 
bolsa.allmentacao@saude.gov. br 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 
te!: (61) 313- 1045 / 1617 / 1654 

www.mds.gov.br 

Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Hu�ano 
tel:(61) 313-1547/ 1426/ 1514 

·-.......: www.mds.gov. br 

Segurança Alimentar - fOME ZERO- Cartao Allmenta-;ao 

....... 
' ......... 

tel: (61) 325-7095/325-7791/325-7767 / 0800.7072003

�'v/ 
........ / 

www .fomezero.gov.br www .saude.gov.br / f omezero 

Ministério do Desenvolvimento Agrário - GARANTIA SAFRA 

Caixa Econômica Federal 
Atendimento ao cidadão 0800.5740101

Atendimento as prefeituras 0800.5730104

Solicitação de Formulários: 

Encaminhar oficio, via fax para Coordenação Nacional do adaslro Unico, assinado por uma 
autoridade compelente, mediante a digitação e transmissão dos dados de pelos menos 50% dos 
formulários entregues para o Município com o ser,uintes dados: 

- ...._ - -
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evang&licas de evangelizar as culturas operarias (9). O proprio Cristo assu

miu a.condição operária tornando-se o "carpinteiro de Nazaré". 

2.1.4. Razões eclesiol6gicas 

Cristo foi operario e as primeiras comunidades eram integradas por traba

lhadores. Isso implica que Igreja e operários deveriam ser a mesma coisa No 

entanto, historicamente a classe oper�ria foi cada vez mais marginalizada da 

Igreja e não foi objeto de um trabalho especifico prioritário. Por uma parte é 

necessário conhecer urgentemente o sofrimento do povo e ir ao encontro dos 

operários marginalizados pela Igreja, e por outra pQrte é necessário ajudar o 

nascimento e crescimento da Igreja dentro desta realidade operaria (10). 

A Igreja fe� a opçao preferencial pelos mais pobres, conforme os docwnen

tos de Medellin e Puebla. Optar preferencialmente pelo mais pobres é optar pe-
� 

lo mundo do trabalho, comprometer-se com os operarias e assumir as consequen-

cias: condenar as injustiças, conhecer a realidade, denunciá-la, unir, apoiar 

e animar os trabalhadores (11). 

As CEBs são um verdadeiro renascer da Igreja no seio do povo, mas tem na

turais limitações. "Se elas quiserem tomar forma plena, se quiserem acompa

nhar, iluminar, dinamizar e celebrar a vida real das massas populares, preci

sarno desenvolver programasespecificos, correspondentes �s varias categorias 

que as compõem" (12). Para realizar isto é necessário e urgente uma seria e 

adequada pastoral operária em complementação às próprias CEBs. 

2.1.5. Razões pastorais 

O trabalhador cristão precisa misturar-se na massa, anunciar ali a boa 

nova pelo próprio testemunho e, assim dizer uma palavra sobre Cristo de forma 

adequada ( 13) . 

Ao lado da� outras pastorais, a PO é necessaria para dar a t;nica de 

classe e sempre lembrar que a fé exige compromisso e participação na luta. 

Também e necessaria para possibilitar uma maior clareza politica e para capa-
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citar os trabalhadores cristãos a se posicionarem com rapidez frente aos con-

flitos. A defici�ncia de an�lise foi constatada, por exemplo, na participnção 

das comunidades na$ greves de 1979, no ABC paulista. Houve um engajamento pro

fundo, porém marcado pelo ativismo e falta de análise (14). 

Portanto, a PO é necessária para que o trabalhador cristão possa capacitar

se no sentido de melhorar a sua qualidade de "ser fermento, sal e luz" (15). 

Há, ainda, outros argumentos, como este, baseado nos c;nones 215 e 216 do 

Código do Direito Canônico: "os leigcs tem o direito de se organizar para o 

serviço da caridade, apostolado e oração" (16). 

2.2. O que e Pastoral Operária 

É mais fácil dizer o que a PO não e do que definir o que e. Há uma 

insistência permanente em afirmar que PO não é movimento, nem um orgao repre-

sentivo de classe (17). Marca-se, assim, uma dupla distância. Em relação à I

. greja ela se define como pastoral. Em relação à classe operária, nao quer fa

zer um trabalho pararelo ao movimento operário, mas integrado com ele. 

É significativo que na assembléia nacional comemorativa do décimo aniver

sário da PO se discutisse o que é PO e qual e o seu papel. ''Sintoma de busca e 

de consciencia do caminho andado'', avaliou depois a equipe de formaç;o, (18). 

Em termos gerais pode-se dizer que "PO é um serviço amplo que reune tra

balhadores, bispos, padres, agentes de pastoral e que busca fazer presente a 

vida operária e suas lutas nas várias realidades da Igreja, em toda a caminha

da da libertação do povo, à luz do Plano de Deus" (19). 

Compreender o que é PO é exigência de todo membro ou simpatizante, pois 

ninguém apoia uma organização pastoral, nem adere a ela, sem saber de que se 

trata. Nas autodefiniçÕes encontramos varias acentos: ser serviço a classe 

operária, serviço de Igreja e serviço organizado. 
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2.2.1. A PO, se�viço à classe operaria 

Pastoral Operária e serviço à classe operaria, como o atesta claramente o 

titulo do dossiê "Pastoral Operária, 10 anos a serviço da classe operaria. 

1976 a 1986". É um serviço de compromisso com a a classe que brota da realida

de e das respostas que os trabalhadores vão dando a ela (20). 

O livro "Pastoral Operária, como e para que" explicita o tipo de serviço 

que a PO quer ser: tomar consciência de classe, despertar a necessidade de 

atuar lá no trabalho, no sindicato, no movimento popular e na politica; des

pertar os trabãlhadores cristãos para a necessidade de se integrar à luta da 

classe; ajudar outros trabalhadores a se integrnr nas suas organizaçoes de 

classe; ajudar os operarias a descobrirem sua dignidade, a se unirem, a se 

formarem na luta (21). 

Portanto, não é um serviço apenas aos trabalhadores cristãos para que to

mem consciência e assumam o compromisso social, mas um serviço a toda a classe 

operária, convocando-a para a luta da libertação, fornecendo constantemente 

novos el�mentos que se engajem no movimento sindical e politico. Neste senti

do, a PO nao deixa de ser uma plataforma de lançamento (22). 

2.2.2. Caráter eclesial da PO 

Várias vezes aparece a definição de PO como presença: presença dos traba

lhadores dentro da Igreja e presença de Igreja entre os trabalhadores e na 

história operária (23). A PO é presença evangélica no mundo do trabalho como 

centro de irradiação evangélica, num dos muito� planos de cruzamento, entre fé 

e politica (24). 

O ser presença de Igreja entre os trabalhadores e presença dos trabalha

dores na Igreja, acaba dando à PO também um caráter de serviço para dentro da 

Igreja, não como objetivo primeiro, mas como consequência de seu serviço para 

fora. É o que deixa entender uma das conclusões tiradas num encontro nacional 

de agentes: "PO é um serviço para dentro ·e para fora da Igreja; espaço de in

serção da Igreja no mundo; meio e não fim (sua finalidade é formar para atuar 
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na mudança da sociedade); ·espaço de dcn�ncia das injustiças que ocorrem no 

mundo do trabalho; maneirà de trnzer para dentro da Igreja a reflexão sobre a 

realidade" (25). 

Esta qualidade de presença de trabalhadores na Igreja, levando-a a refle

tir a problemática do trabalho, fRz com ela mesma vá adquirindo uma nova face. 

Por outro lado, na medida em que a Igreja se torna presença e serviço efetivo 

à classe operária, apropria a PO amp1ia o seu conceito: "PO e uma forma de 

ser Igreja a partir de uma visão de classe"; "PO somos todos nos que estamos 

lutando e acreditando que Deus está presente no meio dos que 'lutam e sofrem 

por causa da justiça"' ( 26). 

2.2.3. PO como espaço organizado 

Encontramos tr�s maneiras particulares de definir-se enquanto serviço or-

ganizado: e grupo, espaço e instrumento. 

PO é um grupo(s) de trabalhadores cristeos que buscam assumir 3 luta com 

fé, na uniao, que querem ajudar os outros a assumirem os suas lutas com fé, na 

uniao, �em egoismos (27). 

PO é um espaço de reflexão e de fortalecimento da fé dentro da comunidade 

e da diocese, e um espaço de revisão de vida operária (28). Esta idéia é ilus

trada com a imagem da PO como ''posto de gasolina onde os militantes abastecem 

a sua fé" para ·atuar "na estrada, lá onde se situam os instrumentos do Reino: 

os movimentos sindical, popular e palitice. ( ... ) Seria sempre o espaço onde 

os operários cristãos, comprometidos com a militância do Reino, aprofundam sua 

formação teologal (experiência de Deus), teológica (reflexão biblica e reli

giosa/pastoral) e politica (análise da realidade, história da classe trabalha

dora, marxismo e cristianismo, etc)" (29). 

PO é instrumento de evangelização no meio dos trabalhadores empobrecidos. 

É meio onde o trabalhador cristão pode assumir seu compromisso com a classe 

operária recebido no Batismo, e testemunhar a sua fé (30). 
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2.3. O objetivo da Pastoral Operária 

Os objetivos que norteiam a PO são o projeto político da classe trabalha

dora e o projeto maior, o Reino de Deus (31). Porém, para realizá-los é neces

sário ser uma força organizada, no dizer de Dom Cláudio Hummes: ''A PO deve ser 

uma presença na hjstÓria. Ela deve ser a encarnação duma Igreja dentro da His

tória real que transforma a própria história. A PO é, portanto, um serviço. Em 

segundo lugar ela deve ser uma força organizada. Somos serviço organizado. Um 

terceiro ponto é a integração. A PO não existe só. Ela está integradR ao gran

de Povo de Deus" { 32). 

2.3.1. O projeto político da classe trabalhadora 

Transformar a sociedade ou construir a nova sociedade sao palavras-chave 

para definir o objetivo geral, explicitado de diversas maneiras: transformar 

a sociedade, à luz da fé, para que a riqueza e a cultura sejam partilhadas e 

assim constru{da uma sociedade igualitária; construir o poder político popular 

democrático da nova sociedade; tornar os trabalhadores constr�tores e partici

pantes da nova sociedade; fazer constante análise de conjunt�ra e estrutura da 

soci•2dade e ir clareando o projeto social que vai além das reivindicações eco

n;micas; contribuir para que os pobres façam o discernimento dos fatos e da 

realidade a pa�tir da Ótica da libertação; superar o conflito social (33). 

A isto se acrescentam objetivos mais especificas: Criar meios e condições 

para que se implante no mundo do trabalho a justiça e o espírito evangélico; 

concretizar a libertação do operário nos diversos ambientes de sua vida operá

ria: fábrica, familia, sindicato, sociedade, politica; reunir os trabalhadores 

para discutir os problemas de sua classe e de como resolvê-los à luz da fé; 

despertar a consciência de classe e incentivar a sua organização em vista da 

construção de uma sociedade solidária e fraterna; construir a história assu

mindo a questão política partidária, criando e apoiando chapas de oposiçao, 

despertando para a luta organizada no bairro e tomando posiçao na sociedade 

( 34). 



OBJETIVOS DA FORMAÇÃO NA PASTORAL OPERÁRIA 

- Capacitar seus militantes para, a partir da realidade, fazer da
prática um aprendizado;

- Formar quadros para animar a PO e a luta dos trabalhadores;

- Formar militantes que além de uma prática social, busquem uma prá
tica de construção do novo SER, interligando VIDA-TRABALHO-FÉ.

PARA UMA POLÍTICA DE FORMAÇÃO DA PO NACIONAL 

Conscientes dos limites para apresentar uma proposta atual 
de uma Política de Formação da PO, a nível nacional, ousamos pelo m� 
nos apresentar uma proposta de como se poderia desencadear o proces
so, para que com o tempo, a partir das experiências práticas possa -
mos definir uma proposta original adequada à nossa proposta e às nos 
sas forças. 

1 - PORQUE UMA POLÍTICA DE FORMAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO 

1. Há uma necessidade histórica de se definir uma Política
de Formação. Na Assemtléia comemorativa dos 10 anos da PO, em 1986 , 
se definiu uma política de cursos de formação em três níveis com con 
teÚdos diferenciados. 

2. A principal justificativa apresentada sempre foi a nece�
sidade de deixarmos de ser franco-atiradores para fazermos algo mais 
sistematizado e planejado, que desse continuidade ao trabalho inicia 
do e ao mesmo tempo, permitisse um processo acumulativo. 

3. Há inúmeras iniciativas interessantes que se sucedem nas
regiões, mas que se perdem ou não são valorizadas. Se fossem partilhadas, 
refletidas, avaliadas e sistematizadas poderiam servir de contra-po� 
to, luz e incentivo para fazer avançar a caminhada da PO. 

4. Temos consciência da crise ampla, geral e profunda que
atinge a todos, inclusive a nós, por falta de clareza quanto a atua
ção no meio social, o papel e a identidade. Definir uma Política de 
Formação exige de nós resgatar a história, as raízes e as experiên -
cias, em vista de definir objetivos e estratégias de ação. 

2 - PARA QUE UMA POLÍTICA DE FORMAÇAQ - OBJETIVOS 

1. Valorizar um processo de formação descentralizado e or
ganizado a partir das regiões, articulado a nível nacional. 

2. Incentivar a criação de equipes de formação a nível lo

cal para que, a partir de suas experiências de luta, organização po
pular e cursos elaborem um plano de formação a curto, médio e longo 
prazo. 
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3. Proporcionar a troca de experiencias entre as regioes
e desenvolver programas de cursos ou seminários que ajudem os re -
gionais a avançar na sua caminhada. 

3 - QUE TIPO DE MILITANTES QUEREMOS FORMAR 

Se olharmos para trás nos damos conta de que, bem ou mal, 
a PO forneceu enorme contingente de militantes e dirigentes para o 
movimento social. Hoje, com todas as mudanças em curso e a crise 
também ética, encontramos mais dificuldades em continuar formando 
novos quadros e, ao mesmo tempo, se sente a necessidade de urna fo� 
mação cada vez mais qualitativa e continuada. Não basta apenas fo� 
mar militantes para o movimento social, mas se faz necessário per
guntar que tipo de militantes queremos formar. Eis algumas das ca
racterísticas exigidas: 

1. Militantes que desenvolvam e integrem as suas diferen
tes dimensões e qualidades humanas; 

2. Sejam criteriosos e criativos, que pensem com a sua 
própria cabeça e vibrem com a sua emoção; 

3. Trabalhem a individualidade numa perspectiva coletiva;
sejam democráticos na condução dos trabalhos e procurem suscitar n� 
vas lideranças; 

4. Desenvolvam urna mística de luta coerente com os valo
res humanos e evangélicos; 

5. Reflitam a realidade e a sua prática à luz da fé, da
experiência dG povo da Bíblia e da história das classes populares; 

6. Tenham o projeto da classe trabalhadora e o projeto de
Deus corno motivação e inspiração de suas ações; 

7. Saibam responder aos novos desafios e articular o tra
balho de base com o projeto político de transformação da sociedade 
de classes; 

4 - PRINCÍPIOS NORTEADORES 

1. A formação é um processo permanente de continua adap
tação e progresso, assumido individual e coletivamente, em constan 
tes reflexões e avaliações; 

2. Toda atividade pode se tornar urna atividade formativa,
desde que se torne consciência dela e se procure tirar as lições de 
vida e de esperança. Por isso, a meta é fazer de toda atividade urna 
açao formativa; 

3. Cada atividade deve ser pensada em torno de um objeti
vo bem determinado e integrado aos objetivos da PO; 

4. A cultura e os valores de cada região devem ser respei
tados, bem corno os espaços diferenciados de formação: engajamento , 
confrontos, conflitos, grupos de base, cursos, estudos, seminários� 
celebrações ... No entanto, o ponto de partida deve ser sempre a pr� 
tica que, refletida e confrontada com os critérios éticos e os valo 
res evangélicos, se torna referência para a chegada de urna nova 
prática; 

' 
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5. o sujeito de formação é cada pessoa em suas atividades

concretas e o objetivo é tornar cada um agente do seu próprio pro -
cesso formativo; 

6. A aprendizagem não se dá somente pelo desenvolvimento
do raciocinio, mas igualmente através da emoção, do afeto, da intui 
ção, vontade, espirito ... Por isso o processo de formação deve pro
curar desenvolver todas as dimensões e áreas da vida humana, na bus

ca de humanizar-se na condução da luta e de história. 

7. A formação é um ato de criação amadurecido na caminha
da que leva as pessoas descobrirem as suas potencialidades criado -
ras; 

8. A qualidade especifica que a PO quer acrescentar na fo�
mação dos trabalhadores é o desenvolvimento de uma mistica que int� 
gre fé e vida no trabalho, na luta, nas celebrações e na conquista 
de dignidade e cidadania; 

9. O critério de avaliação do processo avaliativo não se 
dará simplesmente pelo conteúdo apreendido, mas sobretudo pela cap� 
cidade de enfrentar os conflitos, posicionar-se criticamente e tomar 
posição individual e coletiva diante de novas situações. 

5 - C OM O - ESTRATÉGIA 

5.1. - Organizando a PO em Grupos de Base e Instâncias Organizativas

A PO foi criativa em organizar vários espaços de avaliação 
e confronto da prática com o projeto político e o projeto de Deus

dentre os quais se destacam os Grupos de Base. Desgastada em alguns 
lugares, ressurge com nova força em outros, entendendo a base não 
mais como conceito sociológico ou geográfico, mas como grupo de refe 
rência que acontecem nos vários níveis de engajamento: Iniciantes -

Militantes e Dirigentes ou formadores. Outros se formam a partir de 
interesses em estar a serviço da luta dos trabalhadores . Há também os

que, engajados na luta, se mantém ligados a PO através de celebrações

populares. 

As mudanças econômicas, sociais, politicas e culturais im
postas pela modernização conservadora, implicam em buscar novos refe 
renc�ais e redefinir os campos de atuação dos militantes. Faz-se ne= 
cessario criar espaços onde cada um, a seu nivel, possa encontrar-se 
a si mesmo e abastecer-se. 

5.2. Enfrentando os Conflitos e Organizando a luta: Trabalho 
Base e Militância 

de 

Se o principal aprendizado se dá na vida, no enfrentamento 

? ºs conflitos e na organização da luta, precisamos ter presente que 
i�t � faz parte �o

-
processo formativo, pois, conforme os nossos prin

c�pios, toda at �vidad: desenv�lvida com consciência se torna forma
tiva. A p�ova disto sao os inumeros militantes e dirigentes do movi
mento social que se forjaram na luta. A questão consiste em criar mé 
todos que permitam captar e refletir o processo em andamento. 
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5.3. Propondo um Programa de Formação 

A militância e as instâncias de abastecimento da PO não são 
suficientes para formar o militante que queremos. Há aqueles que pre
cisam de espaços maiores, mais sistemáticos, para aprofundar e siste
matizar a sua prática. Por isso é necessário desenvolver programas de 
formação adequados à realidade, cultura e situação das pessoas, res -
peitando os diferentes níveis, distinguidos em alguns regionais por 
BÁSICO, APROFUNDAMENTO e ESPECIALLIZAÇÃO e em outros por INICIANTES , 
MILITANTES e DIRIGENTES, ou simplesmente nível UM, DOIS e TRÊS. 

Cada regional a partir da sua realidade organizará o seu pro 
grama de formação, que poderá ser realizado por Diocese, estado e/ou 
conjuntamente com outras dioceses/estados. Cremos que ajudará a plan� 
jar e organizar o nosso programa de formação, ter por referência para 
os cursos os niveis acima citados. No plano de formação poderemos tra 
balhar os níveis de forma mais detalhada. 

6 - COM_QUE_MEIOS 

1. Criação de equipes diocesanas ou regionais que desenvol
vam programas de formação básica, acompanhando os militantes e garan
tindo a continuidade; Coletem, sistematizem e divulguem experiências; 
Elaborem textos e subsídios de apoio. 

2. Equipe nacional que pense, planeje e elabore programas
de formação, que complemente e aprofunde a formação iniciada nos re -
gionais. Acompanhe pedagogicamente os regionais em seus programas , 
reflita sobre a metodologia e os métodos de atuação, e produza textos 
de apoio oriundos da reflexão e sistematização da prática. 

PASTORAL OPERÁRIA NACIONAL 
Novembro/1993-

' 
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TEXTOS BxBLICOS E DO MAGISTÉRIO QUE 
ILUMINAM NOSSA OPCÃO SOBRE O 

TRABALHO: 

1-TEXTOS BÍBLICOS;

Gn. t1,2ó-31 
04,12-14 
11,11-68 

'll, 41 
31,91-16 
31,30-42 

rx. t1,t7-14 
_ 83.87-12 

93,19-22 
Ccl 1'791-23 
ls. 4�. 14 

�9':?5-26 

5B,t3-1t 
61,81-94 
6S, 17-25 

Jr • 21. 12 
22, 03 
22, 13 

IU. lt, 10 

11, 25 
13,53-57 
19, 16-3@ 
29,tl-28 
21,28-32 
25,31-4é, 

ltc. i2.23-27 
Lc 91,38-45 

01,46-56 
i3,t7-15 
&4,18-19 
t6,2t-24 

11,25-37 
14,t1-t6 

14,97-24 
16,19-3l 
18,81-08 
19,01-it 
23,83-13 

Jo. 19,81-it

At. 07,23-24 

1 Cor.1,26-28 
2 Ta, 2, 86 
Tg, ti,89-11 

ltissão l ibertadon do trabalho no 11.mdo. 
Caia II Abel. 
lorrt de Babels Deus e contra o iodo de produção explorador. 
E.�ú e Jac,.
Labâo e Jac�.
Deui defendr o explorado Jacó contra o explorador Labâo.
Pl1110 de e>CPloraçâo do faraí contra os trabalhadores. 
Deus escuta os gritos dos trabalhadores explorados. 
Dtus vai libertar o povo explorado na aarra. 
Deus faz opçâo de ciasse. 
Deus é o vingador dos empobrecidos. 
•Eu 1es10 vou libertar teu, filhos. Farei os opressores comer sua própria carne e eles se e1br1agarão e· 

próprio sangue coao se fosse vinho novo. Ass111 ioda criatura saberá que terJ salvador soo cu, o Senh, 
o teu VIHGAOORn.

A verdadeira pen1tênc1a que Deus qutr, 
A verdadeira religião e a libertacâo do� opr111dos. 
A nova sociedade que Deus quer. 
-Livrai o explorado da 1�0 do opressor, pari que 11nha c�iera nio saia coao fo90 •. •
•Ass11 diz o Senhor:'rrat1cal o direito e a Just1ça. Livra, o explorado da 1�0 do opressor'. 
À1 daquele que não paga o Justo sa:ário' 
O trabalhador tea direito de receber o que precisa para vive 
Deus se revela ao, e1pobr�c1dos. 
O filho do carp1nte1ro nio tem vez. 
O rico! a i9ulha. 
Trab1lhaoores da últ11a hora, 
Pai 1anda dors filhos a trabalhar. 
Ju1zo f1n1}: vai ter vida que1 l•Jta pela vida dos se111 vida., 
O 1áb1do i para o hoae,. 
�a.ria visita lsabel. 
Canto revolucionário óe ha.ria. 
A pregação de Joio Batista exige aud n�a óe sociedade. 
tt1ssão de Jesus é anunciar as Boas-Notícias aos eapobrecidos 
FeLlzes os pobres ••• , aalditos os ricos •• 
O boa 111aritano:vai ter vida que, ajuda os sei vida a ter vida. 
t,ís, c01O Jesus, deveios desobedecer a.s leis opressoras.
Parábola do banquete. 
O rico e o pobre Lázaro. 
Parábola do juiz desonesto e a viúva injustiçada. 
Zaqueu

.
se sal\'4 porque devolveu COA juro e correção monetária.

Jesus e condenado porque subversivo. 
O boa pastor e os assaltante. 
ttoisés, e1bora vivesse no palácio do Faraô não deixava de visitar t • · . 

0 d 
' serJs con erraneos exp !orados pelo r11�pc10. • �a ao ver ua egípcio que ultratava tJa seu conterrâneo t1oisés,tOC1"" d f 

go,
ate aatar o eg 1pc 10. ' v-.. a t t!ia e eh 

A sabedoria dos fracos derruba os grandes. 
� tr�ba!hador deve ser o PriDeiro a participar dos frutos do trabalho O traao pobrr_ deve ficar contente quando Deus O faz ielhorar

• 

o faz Piorar de vida". 
de vida e O rico deve sentir o 1es11O qrnndo
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Tg. e2,es-01 
Tg. 02,14-29 
Tg. e5,01-ij6 

Vocês desprezao os pobres •• ! 
A fé sea obras é aorta. 
Malditos os ricos •• que nio pagaa os trabalhadores .• ! 

2-TEXTOS DO MAGISTÉRIO:

i-RERUM NOVARUM (1891 LEÃO XIII): Sobre a nova situa�ão dos operários.

1-EXISTÊHCIA E GRAVIDADE DA QUESTÃO OPERÁRIA. 

01- �undo de inovações •• O, novos progressos da indústria e os novos caainhos abertos p,las artes às diferentes relações
entre operários e patrões, a reten�âo das riquezas por ua pequeno núaero a.o lado da 1nd1gênc1a da grande 1a.1or1a, a 
1a1or consciência do se1J valor por parte dos operários e a sua 11nião cada dia 1ais co�pacta .. dera• lugar a uaa·· 
verdadeira guerra ••• Ê por isso que •• sent110-nos na obrigação de •• escrever sobre a condição dos operários ••• 

02- •• Nós veaos co11 toda a clar1vidénc1a •• que se torna necessário prestar a1Jxilio rápido e eficaz aos h011ens das classes 
inferiores, pelo fato que eles estão nu1a situação de infortúnio e de aiséria i1erecida. Hos séculos passados
desapareceraa as corpora.çõe. antigar., sea que ea ,eu lugar aparecesse qualquer outro· aeio de defesa ••• os operários 
isolados e sei defesa encontrai-se, pouco a pouco, entregues à mercê de sent1aentos desu1anos dos seus patrões e a 
cobiça de u11a concorrência désenfreada ••• A coaercialização de quase tooos os produtos se encontrai nas 1ãos de uns 
poucos rico, e opulentos que, desta foraa, 11pÔe1 sobre os cabras dessa grande aultidão de proletários ua jugo que ea
nada difere do Jugo dos escravos. 

t3-

06-

07-

19-

11-

20-
22-
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II- O REHEDIO PROCLAHADO PELO SOCIALISHO.

caio remédio para todo este aal, os socialistas procurai excitar nos pobres o ódio contra os ricos e procura• eliainar a 

propriedade privada, instalando ea seu lugar o regiae de propriedade coletiva., no qual os bens de qualquer indivíduo hão 

de ser coouns a todos, ficando rncU11bidos da sua cons('rvação e d1strib1liçâo os aunicíp1os ou o Esta.do. 

A Vidência do Estado não t� porque intro1eter-se, já que o Estado é tu1to posterior ao hoae1 ••• 0 fato de Deus ter 
pro - . . . d d 

confiado a tl'rra a todo o género h•1nano para sC'u uso, não s1gnd'1n., de forn a]guca, ... nao existenc1a da propr1e a e

particular •• Oe tudo isto se conclui, nis uu vez, q11p a propriedadr part1cula rsta PC'rfr1ta11ente confor1e coa a

natureza •• 
•• O fruto do trabalho é justo que perten(a ao próprio trabalhador ••

III-SOLUCÃO PROPOSTA PELA IGREJA.

ria aos olhos de todos, u1a verdadeira traiç�o ao nosso dever. � 
•• O fato de nos cahr1os s

� i d t d todos é que o ho11ea não te• aais remédio do que aceitar a sua cond1çao hunna
· · rincip10 que e ,un aaen ° e ' · · · · ueO pr1ae1ro P - , 

R • 
• l . d d c·1 vil uu igualdade entre os 11ais altos e so n1s baixos. E isso q 

.• . · · ue nao t passive na soc1e a e d.f t coa pac iene Ia' Ja q 
t tod os esforros sío vãos Ass i • coao no corpo os aeabros I eren es

l sta!'. us cootra a na uren os � • • • • . 
. t b. deseJa.1 os soc1a 1 , .� lt r111 todo har1ónico e que se poderá cha1ar si1etrico, ass11 a• e• na

d t de aodo que õa sua uniao resu a · t ea 
entre SI se a ap aa d - ·classes se una.11 haraoniosnente e se adapte• UJli ª ou n 

t. d nado pela na.tureza que as uas - t 
. os 

sociedade civil es a ar e .. R 
R o segredo de aprox1aação e conciliacao en re ricos e 

1.b. Arel1g1ao crista .. encerra us1 
perfeito equ1 1 rio •• 

operários .. 

IV- O ESlAM E A QUESTÃO SOCIAL.

Do trabalho procede a riquEza das nações •• 

O estado de-.>E atender ao be• co11�•·:· . 
de aaneira especial dos nis fracos e dos indigentes •• 

ttão fique IIPUnl? o violador de d1�e1tos alheios.. 
de espec•llaôores, que coa o fia de a1i1entare1 os seus 

. bres c,perar1os das garras 
É dever l1btrtar os po 

d coisas e não de verdadeiras pessoas •• 

abusai das pessoas, como se tratasse e 

V- �S ASSOClACÕES E A QUESlÃO SOCIAL.

lucros, usa• e 
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A experiincia da exiguidade das prcipr1as forças obriga e ,apele o ho1e1 � união com outros. As sagradas escrituras , 
nos dize,: ·tta1s valei dois Juntos que un sj, pois t 1ra1 vantageD da sua associacâo. Se UD cai o outro o sustent: 
Desgraçado o hoaea sci, poisa quando cair n5o ter� quem o levante· <Ecl.4,9-10). [ a1nda: no 1r1âo que é aJudado por � 
1r1âo é co10 uma cidade forteª (Prov.18,19). 

2-nLABORENS EXERCENS
u 

DE J.PAULO II (1981): 

ti- •o trabalho •• exige constanteacnte renovada atencâo e decidido teste1unho ••• Surge1 seapre novas 1nterrogacies e no\

probleaas, •• novas esperancas •• temores e a�eacas •• (autoGa,âo, dese1pregol.• 

62- no trabalho •• se encontra aes10 no centro da questão social •• A situacâo •• exige •• que se descubra, os nov1

significados do trabalho •• e novas tarefas·. 

03- "O trabalho foi objeto de un contínua atualiza,ão •• O trabalho huaano é uaa chave, provavellente a chave essencial,,

toda a questão social". 
06- •o trabalho é para o hone1 e não o ho1e1 para o trabalho· 1Hc.2,27l. 

08- *i preciso que haJa sempre novos 1ov11entos de solidariedade dos ho:iens do trabalho e de sol1dar11!rlade coa os hoaens 

trabalho .. A lgre;a acha-se vivamente empenhada nesta causa, porque a considera como sua 11ssâo, seu service e cr

cc:Provacão da sua fidelidade a Cri5to, parz as511 ser vcrdadc1ra1ente a ·1greJa dos pobres". E os •pobres· apareceis

variados aspectos; aparecei ea d1vrrsos lugares e e1 diierentes ao;entos; apareceD, em 11J1tos casos, como u1 rrsult. 

da viola�io da dignidade do t1 abalho huaano •. * 

12- "r :>riOade do trabalho e, confronto coa o cap1ta.1·11s e 23l. 

2t- ·� ;rabalho •• une os ho1ens entre s1·. 
2�- no arabalho entra na obra da salvac�o •• aJuda todos os hoaens a apro311ar-se de Deus •• e a part1c1pare1 nos SL 

de�=�nios salvíficos" 
25- •o ho1e1, criado� i1a9c1 de Deus, part1c1pa 1ed1ante o seu trabalho na obra do Criador e, e, certo sentido, cont1nL

na 1edida oas suas possibil1daoes, a desenvolv�la e a co11Plrtá-la •• A aensage1 cristã não afasta. os hozens da tarefa 
construir o 1unoo, nea os leva a desinteressar-se do bc1 dos seus seaelnantes, aas, pelo contrário, obriga-os a aPlic
se a. t�cto 1stc por ua oever arnoa 1a1s ex,�rntr (Cone. Vat. 2.GS.3�)'. 

26- nDe fato, quando trabalr.6, o ho1r1 não t·1nsfor1a apenas as coisas 1ater1a1s r a sociedade, tas realiza-se a s1 1es,
Aprende 1u1tas coisas, oesenvolve as pro,··as ,acuidades, sai de s1 r supera-se a si ,esmo'. 

27- NDescobr11os sc1prp no traoalhD u1 v1slu1 re da vida nova, do novG bca. um roio que an�nc10 dos cius 'novos e da n, 
terra.12 Pd.3,13;Ap.2!,L •. li expecta!, .•• ela nova te.-rra, porrr;, r,âo oevr enfraquece,, cias ante, esti11Jla.r a soliutl
por cultivar esta terra (GS.391 •• cabora st , eva d1st 1n9u1r cuidadosamente o progresso terreno oo cresc11rnto do Reino 
Cristo .. " 

3-PUEBLA (1979): 

0636-"Hão se deu suficiente atencão à foraação de lideres educa.dores da fé e de cristãos responsáveis 
interaed1ir1os do bairro, do 11mdo operar10 e agrário'. 

nos 01"gan fr 

1u1to especiz!lente aos 1/ 8711-#Ho seu 11n1stér10, die1 os Presbíteros pr1or1dade ao anúncio do Evangelho i todos ias 
necessitados (operários, cuponeses, 1nd19enas, aar9ina.l1zados, gruPos afro-aaerica.�osl.* 

0783-"Gran�es s:tores do laic�to lat1no-a1er1canc não toaara.1 ·consciência plena de sua pertença. à lgreJa e são afetados 
,. 

1ncoerenc1il entre a fe que d1zea professar e praticar e o co11pro1isso real QIJe assuiei na socitdade*(785 e a24l 
0826- Assu1e particular gravidade o fato du1a 1nsuficiincia de esforço no discerniaento das d. 

• 

J 1 ·d d l 1 
ca1Jsas e con 1c1onaaentos 

" 
rea � a e �oc ,a e, ea espec1a , a respeito dos rnstru1entos e meios aptos para uaa tra.nsforiaçâo da sociedade•. 

1033-
.. 
A educacao catol1ca .

deve Proõ 11z1r os ilgentes da tra�sfor11ação pcrianente e orgânica. •• " (1844). 
1141- O coaprom1sso evan9el1co da lgreJa., coao d1ss� o Papa deve ser como O de Crist • · . 
1308-"É necessário criar criar no ho1e1 lat,no-aaericano' uaa sã consciências ·

º
1
' coa os aa1s necessitados (Lc,4,18-211' 

1.d . oua , u1 sentido evangélico crítico fac, rea I a.de, u1 esp1rito COt•Jnitário e u1 co1pro1isso social*. 

019- nA aissão da 
que trabalha, 

DOCUMENTO 38 DA CNBB (1987): 

lgrej: é evang:lrzar Pessoas que constroe1 estruturas sociais, econoiic que tea asp1ra,oes, que são sujeitos de direito d 
as e po)1ttcas, que cr1aa cult1 s e  everes, e agentes de s1n Própria história. 

---
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�- •observa-se, no setor social, uaa transforaacâo de importantes consequências pastorais: a nuclea,ão das bases vea-se 
operando ni1 ea teraos de coaunidade do que c1 teraos de classe. Esse fenômeno ocorre princ1pil11ente nos aeios rurais e 
periferias urbanas. De1onstra-se coa isso a forca aglutinadora da consciência co1unitár1a. Sendo, poréa, o trabalho •a 
chave essencial de toda a questão social', é funóa1ental não subestimar a importância da eobilincão solidária dos 
trabalhadore,.. O fortalec11ento da consciência coaun1tária não deve esvaziar a consciência de classe, porque só esti 
tea condicÕei de enfrentar os probleaas globais e de prazo aa1s longo •• Os proble1as da relacâo �tre o trabalho e-o 
capital não serão resolvidos pelo esvazia1ento da consciência de classe, aas ao contrário, pelo seu a1adurecieanto •• • 

- �Cons I áerando que r na comp 1 exa rede das re lacões do trabalho urbano e rural que são geradas as n I ores I njust I cas, ai 
concretiza-se ta1bé1 a evangélica opcâa pelos pobres que são as ho1ens e 1ulhercs, adultos e cr1ancas e1pobrec1dos no 
aundo do trabalho.. A opcâo pelos pobres, que iluaina e quer caracterizar a acâo pastora.) da lgreJa no Brasil, deve 
concretizar-se e1 efetiva preacuPacâo coa a 11ensa 1assa de trabalhadores, que const1tuea a 1aror1a da populacão. São 
construtores do progresso, e no entanto veêa sua dignidade violada e seus direitos ignorados. Pertencei, no seu 
conJunto, � 1ultidão dos pobres que nio t�1. não sabea e nio podea, vit11as da exploracão".

'loda pessoa te• o d1reit� e o dever de contribuir para o bca comum atrav&s de seu trabalho·. 
- nA liberdade e autona11a sindical e 1ntcrs1nd1cal devei ser asseguradas a todos os trabalhadores e1 nivel local, nacional e

internac1onal.'Defende1os o seu direito fundamental de criar or9an1zacões de defesa e prozo,ão dos SE'l.ls interesses e 
para contribuir responsavel1cnte par o be1 co1u1 (P,1162)•. 

DOCUMENTO 40 DA CNBB (1988): 

-"A organ tnção do trabalho de\er1ina a.s cond1�Õr� de vida e de cultljra .. tl.i Enc ic11ca -�Labon:a �xercl!ns, Joio Pa•Jlo II 

considera O trabalho hu1ano "uaa chave, provavelmente a chave essenc1ua;, de toda a questao socral • 
". 

-•p tr"'�alho tiunno 'assurie 1Ju 11aportáncia fundamental e dcc1s1va (LE.3l qtJe exige constante e renovada aten,ao . 
or ISSO, O �u " 

�A atual organrza,io de noi�a soc1edad1 faz coi que no trabalho haJa rnra1zada5 coarlexa5 foraas de 1n;ust1,a, cxplora,ao,
" " opressao., 

no objetivo ult110 da proóu,âo econoa1ca •• é o Oea Coaua •• � 

-·n ,a,or ,a do povo t excluída dos frutos do trabalho •• e •• os rico, se tornam cida vez 1a1s ricos i� custas dos pobres cada

vez 1ais pobres" CP.�7). 
1•0 s�noo do trabalho é lll aundo eD conflito', 

_ ,, �n adas do DIEESE, u 1987, 0 rendll!!nto 1êd10 real dos trabalhadores caiu _e• 34,32. O salarro 1ed10- de 1987 f_o,_ o
6
::�::· d� histeria do salàrio Díniio no Brasil, isto é Cz\4.726, 44 ou 36,31 do salar10 1101110 de �ulh� de 194t. O salar10 

' 
f · a 56 do'lares aensais ui das 1a,s baixos do aundo. Ho Brasil isto se agrava se

· 110 cnegou a ser tn erior 11 ' 

d 'd· 11n 
t. . R "oc sa1âr aos no produto industrial representa apenas 17l, aenos da actade a ae ,a 

cons1oerar1os que I par icipa�ao u � • t· 
" 

, · f • 'd da Aae aca Latina (27I). O arrocho salarial e1 nosso pars a 1nge proporçoes
geral dos pa1ses (421) e ,n er1or a ae ia 

espantosas'. ,, 
.. b prego at an9e1 pelo aen� 1/3 da PEA • . • 
O desc1prc90 to su e• . R d" 1 e• acidentes de trabalho e doenças prof1ss1ooa1s • 

'Ea 1986 o Brasil teve o triste titulo de ca:
e� :�

n

p�;ulacâo econoaicaaente ativa ganhava de e a 2 salários iín11os.:. 
"Estatísticas of1c1a1s ad11te11 que ea 1986, .'

 
d .• s de vida cada vez aais desuiianas nos bairros POP!llares. 

d lír1"0s e das aposentadorias .. geru con içoc 
t inaceitável #O avlltuento os n . - d inJuc:tiça dos nossos trabalhadores e do crescen e e 

" d princ 1pa1s causas da s1tuacao e "' 
HoJe, uaa _as 

• certaaEnte, a dívida externa brásileJra". d b nto do povo e • de ua� clar.se trabalhadora que, ao longo os
eapo rec111e , r1·t statillOS co1 alegria, ·a e:<1stenc1il .. • 

" . d d• ·1nJusta e con 1 ,va con , " d. t o1Jtras or9an1za,ôes prÓpras, ve111 
He5!ii !loc 1e a � . • fortalecendo suas a.ssoc1a,oes, srn ,ca os, 

anos, fazendo {rEnle a." �pressao, 

construindo sua libertacao . 
regiões, te• assu11do posturas de decidida solidariedade e apoio aos

"Por sua parte, a Igreja, ea nu1erasos setores
R 

e 
f dciesa das seus direitos. Na s1Ja a,âo pastoral, através das CEBs, 

esforços de organ1zaçao . .1 t t 5 engajados nas organiza,ões 
trabalhadores e1 srus 

l te• ·111puls1onado e preparado inuaeros ª' , an e 

. S 
. ·s e wov11entos, e a • " en�� e {eraento evangelizador no HtJndo do 

Pastora.is oc1a1 u 
t·d· . Esses nilitantes cristaos sao pres •" 

d. is e par I artas. 
populares, stn ,ca 

soe ial como real idade do trabalho .. Poréra, toda a
lrabalho". . . d ra assu1ir efetivaaente a realidade

"A lgreJa encontra d1f1culda es pa • . - n 

sociedade é ,arcada pelo tr�balh

d
o
o c1lnfl1to para tranr;forai-)o rc;ilricnt_

c u rcconc1l1açao. 
a própria fé e reflEtir

r11zeli l onde possaa .. aprofundar 
no Evinge\ho dov1 at1n91r 11 

r 1t de ua espaço garantida e espec1a 
io •ó lida.,., 1 a ª 

1 
· " 

"Ausénua de uaa prepa.raç " . • tre fé e vida dentro da greJa •• 
·t·ca as contrad1çoes en 

sobre sua pra 1 •• 
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152-•Frente I essa realidade do trabalho, que está em evidente contradição cota dignidade da pessoa huaana e coa o Evangelho, i
lgreJi nio pode calar ••• Hj um �iculo que a Igreja, atrav�s do rns1no social prop�e pr1ncip10 de reflexão, criterros de 
Julgamento e diretrizes de açio c1 vista de profundas renova,�es no caDpo do trabalho •.• 1nfel1zaente essas orientaciei 
muitas vezes sio de�conhecidas pelos cristãos e ate pelos próprios pastores". 

1�3-�0 trab�lho fAZ cre;rrr I P�i�oD huaJn� � nrl1 1 ,oi 1d,r1rdJdr, i a�,,�dr f, roQ J gr1ca, a vrrdJor1ra fratrrn1dadc·. 
15�-#0 trabalhador nio produz 1�olada1rnte aa, numa comun1dadr, r1 5ul1dar1cdadr·. 
156-·Pari iUPcrar este confl1to, a !9re;a defende e PrOPÕe a pr1or1dade do trabalho soore o capital •• o pr1oado oa pessoa sobre

•� corsas f 1 10!1dar1cdade entre os trabalhadore� e co1 os trabalhaoorcs'. 
16&-�Na pcrnpect 1va da uma ,octedadc participativa r �0l1d•r1a, o� úll tmog �apa� e o Concilio fr1ç�,a� a liberdade de 

organ1zatâo dos trabalhaaores. Os s1nd1catos são 'ua c'e11ento 1nd1spensável da v1oa social, espcc1al11ente nas aodernas -1 sociedades inóustria.l1z:adas', paro 'a tritela ae seus JIJ �os direitos e11 confronto co:i os empresários e os proprietir1os 
dos meios de produtio'CLE.20). Os s1nd1catos representam de for1a vrsivel e organizada a d111ensão polit1ca do trabalhe, 
quer dizer, a sua importância. na busca e construção do Dea Loau�'. 

�61-'0 rr1stão é chaaado a dar testeaunho da diaensáo libertadora do trabalho humano". 
lM- O homc1 .part1c1pa, J1ed1ante o trabalho, da ries11a obra da cr1acão !Gn.2.2-3l..transforiiando o 01moo n111 l1J9ar para todos'. 
166-·uia �SP �1tual1dade cristi do trabalho 111pl1ca •• ec aescobr1r-lhe a profunóa aib1gu1daócr. 
167-·o trabalho •• está destinado a errar uma nova coa1IDhão dos hol!lens co:1 a natureza, dos homens entre si e dos ho1:1ens COll

De·ls". 
168-"( avi1t?1ento oa pessoa hu1ana, atraves de condttôes indignas de trabalho, di11nu1 as poss1bil idades de uma vivência da

espiritual 1d1de do trabalho. O cristão q11e, através das or9an1z:ar;Ões, assoe 1açÍes e sindicatos, se co:iprooete coa a 
hu�ar.1zacão das cond1toes de trabalho, contr1bu1 para tornar poss1vci a v1vÊnc1a dessa esp1r1tual1daóe". 

169-"A Jgre;a deve assu1.1r aars plenali>E.'flte, na global idade de sua vida, o aundo do trabalho e o fato oe que esse mundo e 
conflit1vo, pors i esta a realidade social qu� vive o nosso povo. A nr�cs�1daóc de integrar fé e vida obriga-nos a 
incorporar essa. realidade do trabalho na ca.tequrir, na liturgia, na pregação, na csp1r1tual1dade, na. oração r e1 toda a 
vida da. Igreja•. 

17i··A rv1nvel1c1 OPCiO prefcrenc1ai pelos pobres quf i)uatna e quer caracterizar a acao pa�tora.l de toca a. lgre;a, 
pa.rt 1cularaente da Jgre;a no brasil, devi concretizar-sera rfet1v� soi 1áar,rda.oc coo I raen;a aass� de tra.balhaáorc� 
que constitue1 a aaior1a da POPula,âo•. 

173- *Deveaos animar v1vaaente os traoalnadores a se e1pennare1 na Rlura Pcl� Just,�a so(1al, Pcios Justos ó1reitos dos hoaen�
do trilba.lho'. hesao quando cst;i luta ·assuar ua caráter oe opg>�ão aos o tros, na� qucslíes cootroverliáas, rsso Svced 
pc� se ter ez cons1drraçâc o oe, que é a Justiça soc1al*(LE.2e1. 

17.+-"'Drvccic> an1ur e incentivar os tr&Da]na.aor� i �artrcrpar oe s-us s1nd1Gtos e se ea;,enhar Para ter partirn çâo a.tiva na 
gestão oas e1Presa� ( (.i4> e nas orcr�ôes soorr as prooie1a.s de tooa a soc1cdadeh (S�S 38-4€,. 

175-·c� trabalhadores deveria encontrar na lgre;a. u1 espa.ç:o oe ar funo�ento âa fé e oe s•1a iorr.açâo.��be, a s pastores e
agentes de pastoral, apoiá-los na busca de u=, eáucaçâo e qualifica,ã eficaz para o trabalhe •• {e iara u1a) visão 
critica da realidade do 1undo do trãbal· o'. 

179-ffÉ fundaaental que nossa atuação seja UDa defesa ciara dos 1a1s fracos, daqueles que são vit11as de u1 1n;usto processo
produt 1vo. Orante disso, a lgre;a deve lutar e11 hvor de todos ea conóicõe� injustas dr trabalno, esprciih:rnte ea fa"CY 
dos menores, d��-oulheres e dos negro�·. 

181-•A Igreja quer continuar e 1es10 renovar o seu esforço de servlto para o sofrido povo trabalhador ••• A Igreja deve acentuar 

( 
a f orma,ão de novos quadros cr I stãos preparaoos para ass1111 r resPonsab il Idades r.a soe I rdaóe c i v j J e po l j ti ca para
1ntroduz1r nela os autênticos valores evangélicos. tlesta-for1a,âo órve �er oaoa cspec;al atenção à analise da reaiidad . . . e 

econo11n, Pol1t1ca, social, 1oeolo91ca e c11lt 11r .. l bras1le1ra. e t&Portante a;udá-los a ócscnvolver rie:tooos de análise e
de atão que l1gue1 tanto a teoria e a prática como i fé e a v1dar. 

182-•tti, ta11bé1, ne�ess10adc _de uaa foraa,ão sôJ1da aos ail1tantes cristãos nos planos bíblico e teológico, formação que 
corresponda as srtu�toes de _conflito e lutas �as quais s�o rr.ersos, fort1f1cando sua espiritualidade pela experifncia pessoal de Deus ••• E necessario aprofundar e b11scar uaa esp rr i tual idade adequa.da a· real idade O · · 1 b d . . _ perar1a, ce e ran o as lutas e a 1111tanc1a dos cr1staos e, au 1cs10 te1po, dando espace óe revisão de vida para proporc on d t • _ _ 

1 aro ama urec1e1in o na fe e o testenwino crista.o no a1Jndo • 
183-#Para cuapr1r toda essa sua 11ss�o evangelizadora no 1undo do trabalho a lgre;·a deve dar Ull l _ . . , P eno apoio as pastorais e aos 

-
" 1ov11ent� Ja Present�s nesse 1:t10, _a1J1entando o n1íaero de agentes engajados prioritariamente neste ,imdo do trabalho•. 20� •• Jesus qurs que as propr1as expressoes do sagra&!> est1vesse1 ao service do hoaea subordina d · • , 

se11 be1 físico e espiritual !l'lc.2,23-27>.�. Por ca,1sa de sua dignidade hu.man� desf1g,,,..a
n
daº 

a pre
l
s
h
crrcao do sabado ao

· 1 · d 
· ... , esco r11 os aa1s pobres, 1ar91na 1z:a os, opr111dos de seu tenpo, co10 ponto de referência para a prática de •e ·d s· � us segui ores. o que1 acolhe a 

--- ---
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criança entrta no Reino de Deus, s6 aquele que visita os pobres, sacia os sedentos e fan1ntos. vrste os despidos, eerece 
1 verdadeira retribui,ão do Reino. É nesta visão do ho11e11 que a J9rcja se 1nsp1ra na sua pràt1ca pastoral CB rcl�cão 2 
pol it in. Por isso não P de estranhar que ela cont inuc, rns1s_tc11lei;rnte, defendcndD os t1·ah�lhadores, os sr1:1 terra, os 
favelados, os dese1pre9ados, os Pobres ED todas as suas forDas. la] 11ssjo pertcncr ao 1a1s proíundo de sua con�ci�ncia 
evangélica. toda vez que não o fez o•J nào o hz, to�nou-se ou torna-se infiel ao Ev,.ngclho". 

DOCUMENTO 42 DA CNBB (1989): 

5�- 1 nverif1ca1os que há esfor.os sérios para viver os valores que real 1zaa o ideal decocratrco: 
5'.r / •o espírito de sol idar1edadE' dE' tantas co11un1dades de base, grupos e i.ssoc1acocs de bairro, �ov1111entos ar 

trabalhadores •• 
56- ( AO crescente desejo de partic1pa,ão, e1 todos os níveis, que leva pessoas e grupos a sair da atitude de passividade r

resignaçio, para assu11r atitudes criticas, to1ar iniciativas e promover a defesa de seus d1re1tos.· 
6�- J 9o tesleiunho supre10 daqueles que sacrif1caran a vida por a1or ao prcix110 e ea defesa da Just 1ca". 
67- " •• r notrabalho que os hm1ens encontrari o filnda11ento do seu direito de part1c1par nas decisões que d1ze1 respeito ao,,

problemas da sociedade 1nte1ra, que vive uo sru trabalho.'
?l-( .f ·Este novo sEntido do viver e1 co1ua 1mPlica o reconhecraento do Plural isco e se efetiva na part1c1paçio rrai, 

consciente r responsâvel nos aov1aentos, assoc1a,õe:, s1nd1catos, partidos pol1t 1co; etc •. • 
113- n *lncent Ivo i participaçio áos trabalhadores nos s1nd1catos, na grstio das eaprrsas r na5 áec1sões soorc os problemas de

l toda a soc1edade.n (rapa J.P.2 ea 12.6.1987).

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

Luc I c,'\OO Mar I n 1 • 

P�stora1 Operária. 
C..anto (-rndri:'.--SP. 
-------------------------------
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Fique l1sperto, sindicalista. As "novas tecnologias" e "novas 
"· • i • • • • '. ! ' \ . . . l . ' •. � \ ' . ' 

· ... '.! o,:mas de organização do trab�l/10
1

'' in�ade;n a Terra. 
Máquiuas mistcrl;sâ,\·; �afdas"de um filme dt 

''•\ ' • •• ' • l 

ficção. cientifica; :-rondam ··suá categoria, 
' '. . l ' . '' \, �:;.tt 1.> ,' � .: . •, ..... 1 

. , ·. ·:.'.: .. §/!o cl,a�tadf!s j��, -���'._;_qf,��ssi11as 

des:âfi.â 
• : ' 1 .J : t, •''-1 \ 1 d,·,':)�)' ttif, 11,i :-.', 1(' 

1 ' 1 ' • • : '' � ·� 1 1 ' •• , 1 ' ' .. ' • 

,,· ' 

N()o .id1a111a l'inglr 4ue isso é conbcrt.:u toe.los os cárceres da l'ran· 
, .. <;oh;a �li: Jli-inwiw Mundo. DL! fato ,1 ç:i. A que se refcri;?._À p��s11�cm da
·' 

1

etiSl� con\e�·ou pm 1-", ,w fim Jos l1m>s .... raça humana, do put.imar do .irt<:sa· 
i 1 .. 60., �!!& es,t;1mos nos ;mc>s 90, El:-. . nato pa�a e, ela gr��d.� (parâ â época) 

. chegou ;iqul. E h:\ u,na lógica nesw 
.. prÓáuçà; burguesa' e' fa_briÍ. Ela ornr·

. . ,,, ' 

loucurn rnodernizaJora, n1as só p:H:t re na Inglaterra, 1nais ou llll·nos tnlrt� 
qut'm 1wm:trn M.:us s<:gn.·Lkis r: conl ll'·· 1780 e ·18·10. f: que a lngl:itr:rra dom i-
ce sua& leis, na os nrnre& e o comércio;· porrnnto, 

. ' ! h>k, ate'.· u Sl'Ll llOllll' é inl'l'rlO. 
Nclilc, arrigo. pr<'Íl·rimos um 1,�rmo 
muito· us.ido: 3 1 ltevolu�:i\o loclus
t.ru1l. Ct.�mu todo róhilo, <�lc ll·n1 dt�
feitos: (i comprido d�·1n,1is; e cita ,lp(:· 
nas a in<lústri:L Mas lt!m ;1 virt11<.li.: de 
coloc:tr o probll"1n:i no.�eu·C.'.Ontexto 
hb!lórko. fü,timul:l a compara�·;lo . 
COM a!i 011tra.� rnvnluçõt:S h1dustriai�. 
L;11\Ç11 luz sobre- s11;1s n,usas, caracte-

rf!iUl:us t! tl�nd�ndas. 
Vlve11ms , desJe meado� dos 

nno� 70 uma típica Revoliiçâo lnd11.1·. 
. :, triai. O termo 6 velho. Surp,iu hi l 70 
. ;11ws,' intrndu:.ddo po1 Louis A11gustt� 
nl:inqui, um font:ístico agitador qut: 

ten, dinheiro. Possui tan1b�rn· um:i: 
massa cnom1,i' de· proletários. )6 ern 
)642 vnrrqu :l!;\•dhnrlas felid:iii; com 
,1 G'/orlosa R,11)()/11çàc/ Tem os vastu1-
mer<::idOs de suas· c�ló1,i:1s. Por (1m. 
gr,1ps .i tudci:. i'SS(?, crl:i 11 ba�,· 
tec:nológ!ca <.la rcvoluç.1o: m:\quina 
de ·nar; _m:\qi.linn � vapor, tear mi.�d-

•• 1 l ' 't ,. , 

·. nico, fen-ovia: . . .,,, .
• � 1 • ' 

• '. O <llnh<:lro <lo rnmércio escoa
. p�ra _i, indú_!llrla, .�\O�tcll.ld?_ lt-xtll. ,d·

goc.lodra. As t:.ixn� _de luçros s�o <:S· 
p:mtosa.s. A f:íbrica ·proc.l\.lz t;mto e 1:\0 

. , bar.nt1 que nilodepcn<.k- dn dcmand.i 
c.!Xislcntu. Cria seu mcrea<lo. 
llfand1cstei·, vé'rtlcc· <la indu:;trlall�:ii· 

,1 •, •' Ir\ \ j l.' • ' 
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_çJ�. form11 \li)) trif111gulo cspt•rt;\ll\Vll• 
- te lucrativo: trMic0 dt e.,c:ravos da 
Áfrk11 p.1r.1 ,1 /\rn(•riç;1; irnpon.t\';°\t', d\' 

• 

0

a.licx:lào cl11 /\mt:iÚ·;1 p.lra a Inglatl'rr;1; 
1 1' • r'- • ' 

C C>:p<1rtllc,�i\() cfo tt·dd()S d;\ Jnglat1•rr:1 
, 1 1. . '!' . =j 

• 

: p:il"ll. 11 Amérk'n .e a Africa. 
·.I '····1 •· 1 ' 

' 1 

'::,:. , , "Deste esgoto 
· · jorra ouro"

• • 
1 E1n 

1
ltH8 ,111.1 lrt•rho ck i\t.11'.\

!', . C'(:\'d;l ;l t"SSl:IKl;.i da lk\'lllU�\\() lndu,-,, . . ' ' '. 
,.::;lm�t,. 1T-n�o �ó ��:l'._Marsh�!l Berm�,n 

t\·i·:l:.Ç��º,9!'.e f Sól�cf.� D<!s.��a1r�ha.1rn A,; 
1(1.1,0�?§�).,���sider_a�? .. "� .. Yi,s_ãR: d7"/'i_f\i\iva 
.. ,! 9.0 ambitnt� m0<lcmo'; 
� , .... 

;
•· .... , .. .  /·.•�.·· 1 ' • • • • 1 ' '. • • 

,1 ,,'.,{,' ,.:.,, ''Stt�\'<'rs�9 it�in_tcrn.1pla da pro-
.. .ii Çll\'�o, \.'l.1nt(nu;i pt·ttu rb:l'i'lo d,· t< 1d;1� 

.� ;J,
1

�{:�IJ��- iioç\�ls, llfü•rn;!nAvcl in-
0· . ,  �rt_c�:.c,.11s11:ir.i'lo.dls_tlngucm·u t·rn 
, '. 1 ;. ��:�\.!f fª. ,?e. tO<.!-':l �s _dni�,ri_or��- To
,,:, j� ;i�,;.: I\S rdaç<?ci; S<H.:iais fixa/i, 
, -:�.Jnrijt·�dd.is, n.111� liCll 

.
tr.1vo cÍt· antigui-

. 
1
i ._çl.idt, .. Ye!�c·_i;�,·ds prcço11c-c:itos e opi

: . ,\ :i�<?<;s� for:inÍ·l�a.nida�; tocbs ;;s n�,-.1s
• li 

• . 

., 

rt'laçc'lt•.Y t•1wdht•1·t·m nnte.� nw.�mD lll· 
SC' os�iíicar. Tudo o q11t• I.: i;(,!ido 
cksm:1nch:i"no ar; tt1c.ln qt1c é sagrado 
ú profun:iclo; e.• os honwn� finalmentt· 
s:1o lev�dos a enfrentar com um olh.11' 
s.;,m ilusõt:s :is v,�rdadtir:1� condiçôe� 

Aqui a ln1m:1nldadti :nlnj.jt" o �c·u mab 
compk·tu dcsenvo!vírnenlC> e �11:1 
m;,l0r brutali<laclL•, aqui ·;i civilizar�o 
Í!l7 milagres e o homem clv!lizado 
torna.se quase um sdv,1gem". 

Tal c-omo hojé: .1 lnse.gtir.1np 

,a ...

� 

15 
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t'd\1�ium 11hs ' l>n.o;ql l l!l-. �l l l),tl ' l l 1  1 : 1m · 
! hpm (Xx1pt·rinlv:rn, se n · ll •datk•s , k 1v 1 1 1 -
' p�irança, séltas rdiglnsas . . .  mas ;-; i 1 1 d 1 -
l'lctr.>s, só ll pa ri Ir dt• I H20. 

A lngla h.·rr;i av,\n<;í1 à 1 · 1 1sl : 1  do· 
retrocf,;so dos p:1íst'.s ptii ' if(·rkos A 
Índia, n:duzid:t i\ Cü!ônla , j) l < >1 h\Z l' 

· cxportn wddos d<! nlgodüu ( .1 p:1 L 1 ,· r:1
· i;/.}lta v�nt do1 s(1n::.r1 it0 chill'<I) .  Em
. pom:üs anos ;� produ�·:10 .i lglld(ll'iru
lndinn.l é aniquilada pda l rwa:;.lt •  de
pnnos b,:1r:1tos lnak•.�t$,

' 
· . "Você não é pago

para pen�ar" 
.>q>6s a, ''rcvoluç:lo do ferro e

do carv�\o" · vhn :, "do :\Çú ,_. d:1 
eletricidade", com st�de n <)S EUA. A 
es<:olh;1 n;\o d.: r lv:-1 só dl l  vasl,> <.: 
rko \1.1 1 1 1 1c"iri�1 l \l>r ! t"ll l lWrk,1 1 1 ,  1 .  O 
1�:, 1� m1s,'t! num:1 1·t•volui,·.lo dv1 1H ,. 
cr/Hlcfl, u Cuérra <k l n<lcpl:ndêndn 
t\ 7''5/ 1 7!'\j), Cr1.·1;l'1: (,.:x1,:d11 nu .�hil 
t!scr;iv:igisia) �x,m o tr<!bulho l ivre 
dC1s 33.6 mílhôe:; de migr;in tt·s que , 
vêm '·fn11r a A p1érlr:1 " .  N;1 v l r;1 d ;1 do 
sécu lú, uh rn'p:i:;:;:, a l ngl .1 1 1.· t r:1 . 

du s,1ni l,> , , si', n H1 1d: t• l'L• lk r  , , o 
.\ lorgan l l' l l l  3• i  1 t.' 1 1 1p 1 t •s : 1 1: ,  l'i > lll rn
p l t it l  Lk 2 2  h l lh <'n�s <.k• dól :m-.� .  2ll% 
do pa tr lmê>n iu do p :I Í.� !  

�: q1 1 :indo dois ,1 1 11t' 1 k;1 1 1u� pro·' 
p<�l.'.111 uma 11n1dan�·a n;1:; f� l>rk1\i' l ;h�· 
dn-1:,j\;;t lj lll' f il ·;i l'Ol) lll'L'i<J,i i l l ' l l lS 

' 1 � W\IS \\1 Hlll'.� ·  O l ,l }' iorismo l)�I fmdl11 t 1l1 .
0 

, F , \"\1 . : 'J'.iy!\'lr! defondt• l'l!I 1.8�(i , t ' llHI ,
, "org;inizar:iD L'il·n1 ífic�t" do 1 r;1b.i lho 
fobrl l .  S1.:u mais bl·11\-�\1('��dido SL}�ll l-

, dnr é .John 1:ord. Em 19 13 1,1 1 a  timp_n·· . 
s:1 ptodui'. :\ moda da <'.·f>O<.'cl : peri tos da 
mc.:t{in lcu 111: ,nf, 1 1 11 m canq.� qu<1s�; ; 

, 1 ;1i,c.�:1nal in1..•11tc. M:ts F(11 'd C jUl!l' la n,.-:1r 
º· modttlo .·T", tH'(!t;SÍl'ci ;10 \wls(I de .

' '  . 
'
, ' . ! 

, todos ü i::xpurirnenta 1 1rna ver.��o'.r:idi· 
. cal e inrwmcmada do t.1ylo1 ism6. 

1 . , ,  Ford. 11:1 linha de T:1ylor, r,uf�da 
!- ., J>l'I x.h1�·;0iu. Cud:1 op,·r:\rlo l..'Xí..',. lll: t l l l ll<I 
; . p,ll1L! 1n i 1 1 i i r1 : 1 do 1r11h,1ll 11>. 1·vpl'l ld,1s Vl'·
, .  ' ' 1 

1 n•.�. - 1\ ll\t!lll ó. r-:t.·�hi.r. ir 11 "p(irnsill:1d1('· ··• 
: . us lups� >� éll\ qi.1e () traballrnd()J', :nfl<i

p,·i:M, lui:. 011 op�:r:irlos d1:vc.:1 1 1  Lqii:i'i.1:l

obo..tdLK'l' I'. ''U sc.mhor ni\ó {• pago '.par:i 
rwns:1r'1. ; d i;-, Tay!or, çe11a ver. ;, um 
ddus, A ql1 ;dí 1ka1,·.\i 1  despt•ni;:1 , M :1/i .1 

l pn >1;lulivkl;1dt• di,p:irn .
A l>,1se ll'i.Ht!l'i:ll parn oll l r(I , , N11

, 
l i n h 11 d Li , non \ ..lij.:!11\ os

· �a-li<) jl1 \'.X iÁtti; clL�t t lridudc · L" 11 1;0 , ' �:,1 rrus : ck·.� l lza m nu m11 L� S l 1.: i ru ;  ro·
1 ' ' 

. (nnt�.s Um pmdlllü Sl' l l l ip 1·(0l' iosu). A l ,1 nte.' Diante  d�1 la ,  �' �>pt;ddo 1l'CU · · 

f>t'·oduç:\ c i'sh.l�·rúrHk,1 dos EU/\ ncs- , l i :r.ll f' 0 1wr,1 1,·.\o qu 1.· Ih� rn bc .  !>a ra 
n� l:lSO Vt.•:.,.�·s t' l\t l 'l' lBúO ti 1 1JOU. A , · : o flm,D · s<.i r rC, p ido ,  ;1 s pl· •;us , t <.' 1 1 1 
b:t!>t' e..:<mômil:a l'onn:1-s� co1\1 rn, ' , q uc , ;;cr f),td r-111 i ;(:1 ,d ;1 s .  l\1rd j)a.�:,a a
tnws. i,:ran<'.k·s 8ru pos i ndu .� t r ia i:i: : c<>1npra 1 . f:1 l >tka� dt· ;.1utopc,·;1 .� . t'.· a 
cn�r<.·h1\':1<los c:oin h,1nrns. No i l\ icio · vcrtk1d i ;,. a �·;lu , 1 

Linha d• 
rnonUu•m da 
Volhw•p•" tll'I 

Uc, lhrn11rdo do 

C:• mpo, SI', l s>Si 

----· 
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A l >usl� 1 �c11nl6Hlc:a du prod11 -
ç il o t a m b é m  m u d a , com ,1 
1 1u tom1;çào l' lctro11wcí1 n íc 11 . É. 1 1m :1 
;\\.l[tlnlHÇnü ''rígi d tl " :  C;ld:\ máquin;i 
f; ft: i t a  para prodll :lir, em qua1H id:.1-
�� .  qm11 ún icw pe�:a. Muuá-J u  i 11 1p l i· 
C:·;i fÚ.L·r out r:1 máquina . , 

Em 192 1 ,  a Ford fabrln1 S.W, 
do:; au tomóveis do planeta. Um 1�70 
�obr:.m''no rn�indo, for.4 o nkho dm 
carros dl! h1xo, quutro monwtloras 
,,DrtlVii merl<':1 11:1s, dez ja pone�us e s1•b 
l!lll'(J(>l' iuS .  l.>all nlOl1tUU()ía'll 1) /llHtC:ffill 

se t·xpatH.lc par:i Olllíó!I ram<.)s. 

, ()s trnbalha<.Jorc.s caem outr.1 
W'f. nu ·c:onfus�o e inse81Jrança. No 
inklo ,  rrcje l t .im :i qutdC'  trn ha l h o  
�mbrut<J�cdol' que Ch:irlc!i Chapl in 
cll!lrnncitt 1 10 fi lm<:' TLm1pos .Modcwuos. 
A 1cmpn:11a n:1o ;idw (j\ltH)\ ·.1 r,1hal )w 
para c:lui Mas 1iord li c11pü111:, e u r111tKh1 ,,. 

un ,  1;u l(1,rlo <lu S d6l11n:.<i pur" dia ,  1 1

do�r<J do 11suul .  Nn munhA l)(.'8Uin!L', 
1 

•. ' 

1 0  mil pi.::�.�var; 1;i.: 11coll)vclu111 dl:tl l l t: 

da suu f:1brk:i �rn De1wlt. l!ntn! l WH l' 
\ ; . ' 

1 9 1 4 ,
: 

o :· nún 1<:.ro de emp�gado.s da
Ford <:ll�fÇC 70<J�: : t  J)l'O<luçào . . .  3.0(ü¼ . 

· Os cl\ltrc>� capitali!>ms tamlxim 1ern q�1e 
<.:onc�d(lr alltn('!ll<.>S, LlXpanclindo o 
mcrcud<t de: con.su,no, . Produção e 
CPllSllrnQ de m,l&Sa se alimentam nlll ·  
l lJ,lll li:l l tt� .  A ptoduç11o ln<lui.trlll l  <.los 
HUA <.lol�ra <:ntrc 1921 e 1 9"9, a f i1st· do 
/Jlg 1)11,\'(twss (Gr nndc Negócio). 

Os �indil:;,lbt.is p.,ssam um apcr-
10,  "Na admini.�tra<;ão dentlfka do t:a · 
bail io'', dlspHra T11,,)or, "nAll há lugar 
para o sindicato•. Emld;td!!8 \lc rx·so 
romo :i dos mineiros e a dos 1� x1eis 
qu11se ck-.-.ap.ut·cc.111. Em 1 932 o prcsi
dt• l l  \1..' da A nwrlc,n1 r..'conc,m fc: 
.-1.ssoclc,tfon, patroi\al, profclli.a: • A in· 
ílttCncla do sindicato na AJl)faic-11 c:;L1 
:;c-ntlo lenta mas lcwxor.tvelrnentc c:ir
c-un.scrlta por 111u<i.tnça� que destro
t·rn os próprios alkc:rcts em que o 
sincl lc:110 se apóin .  Não h3 nu:ào p.tra 
supor (!llt: CSI<:. pror.c-sSO Sr! inVCrtt'rj 
n:t próx ima dtc.1da" .  Porém a grande 
fâl1rka forc.J i.stu ;ul· reforça os "n lkn
n:s" i;l rH.l lc:l is e l' 1 1 lrc 1 9.H L: 1 9�!) o 
!; i 1 1 c.1 lc::.1 l ismo dt)s EUA lo l('l;i i;u:i f :m· 
1 1\a is rk;\ nustc século. 
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Set<> grandes:  
Crescimento Industr ia l  

�cumuh1do om th:2 anos  

1 9M·73 1 97 4 - 8 3  1 984 ,9) 
Elt�dos Unido1 6.\,2% 1 � . 8<J., � 4 ,0% 
)AeAo 1 0 6.7% 40,B% 1 5. 7% 
,'.ltrn•r1ha• · 6�, 3 1 , 1 %  1 9,0% .
frbnçl 72,5% ' l .�91.� 1 0,3%-
iiina i'�.0% H,3<;,., 1 6,7% 
-----

1n21�1crr, 39,4% 3 , 3% 1 4,8% 
c�nadi · 87,S� 9, 1 %  2S,8% '
r-ontr: !lefalótlo do FMI .
• AJ>Ól 1�0. ln<llll a t � ·IIDA.

O ,1v,1 1wo j;1 r1tin(i� exaCl• 1ü:1 a 
<·onçrnT{\ncia e rcl' la m:1 i tw1�s l i nll'n• .
ws bi l i cm:\ r ios dos EUA �i dil Huropa . . ; · 
Mus, ton1rnditorla1'1t' 1 \ lv ,  os ! t,wsli-

1 1 , 
mt!ntO!j sào :de tal pnnc e implic:un 
tanws rii;co/; qut• s,1o t r,1 v;1dos pç)r : 
S(�u próprk> 1,imanho.  Todos perse• 
gl1<·m a toqut• de c.1 ix ;1 o p:(rndigiúa 
1oyotisla ,  rn�s fiC'am no \'1..'íll)ci lw .  t\ 
GM wvc em I Y9l  um prt·juíu, r('C<Jr
dc <le /4 . S  bi l hôt·S dt• dúlMt;S, E a 
indú� 1 r i 11 n u to mnbi l l ., t i t::1 mund i :i l  
u incfa wm capacidade l!XL'l'denll! par:1 
8.4 m i l hües d�· Vl_·ku los por :1 1 10  ' 

As.�i ln n:ln l• ,h..· Sl' :id ni i ra r a l L· 1 1dC· 1 1 ·· 
c i :i protL·tion ilit;1 düs l:l.l ,\ e da Eu ro
pa . 

I' II Í l' l\l I ;1 1l \ C l/l 1 1 1 1 1 1 1.1 M')\\ 1 1 \ d .l 
dikn·l)�·a dc., 1 ;1 r t·t·� tn 1 t ll r,11:,) u .  Nas  
Oll l l'ilS \'t!l.e�. 0 f) ,I ÍS l ' r : 1  n i t id : t l l ll ' l1 {L' 
1) m,1 i �  rko L' o n1:1 is fone .  Nc:, 1 ;1 , o
,l ap,,o te111 (10% do P N I !  1 1u1 \L' · , 1 1 1 1 L' l'i · 
l',1 1\0 C � U ll1 t) ;\ l) Ít'O L'I\) foty.t l l \ i l i l .l r  
t� pnl ít h',1 . 1:UA l' Europ:1 L'Ol l('l >r f L' IH

cnr,m1 ic:ida t 1 1t'nlL� l'l l l l l  vk. As t r�s 

,·: i 1· i 1 1 1·\·.� tv unu mi:-: .1n : i  l' 1 i, JWlõ(j l.1 1 ·  
:, :1 l' dl!Sl ' l l \'olvimvnlu. (: L1 l 1 ) .  Aqll l ,  n 
a l t a  1 ot ; 1 1 l vid:1dv d1,.• 1111lo ·dL1 ·ol i 1 11 U('· 
ruu l l lll t ipo < I li fmd i sn\O rndk1d .  
� l t·rTauo fechado, tran;por11:., precâ · 
no:, (! long:1 s d isti'i ncia� ro,nentarnm 
.1 ,·,: rt i l':l l i �.;1 ç:'\c1 . N,\o h .í dinhC'lro 
p,l r;t i r). 1'1,.':-l ir t·m autom,, ç·,)o. 

. . Mas isso {! vcrd.Hlc 1.•ni l'On\· 
( ·. 

par:11,.•,)o coin o Prlm<:iro Mundo <� os 
tigi·ç•s ��i(l1 in;s. Na ,Aniérirn La lina , o 

'• 1 ; ' ! 

Br :isll l• rc('ordisrn em ,produ,;.�o e 
:j ' 

r I ,  t 

in�l·i l;i �·àu dt1 nov;is tcl·no!oglas. A 
.l lH f > ll1 ,l \' ,'\ o  hhnt 1\ r i o  : <: i; t �  
av.�j1,;adb�lrn:1 paru .ilgl)t•nl11l' OOliS� 
h\l\,\ i,'.;h;1 As montndqr;.;1� d� 1nutomó· 
veis· nilo' ftc,11n nni ttd ,1 lr,is, ,A produ-

. .  ,, , t 1 

ttvidadc-lior.1 n:1 tnJúwl:I subiu l 2,2% 
, • : 1  11 

t�nt iú 1 989 <-· 1 992, � l S% r\O j)rlm�iro 
St�nie� 1n1 dl' 1 993. . .

O p<!r if:o parn no ... so r,1 ís � 
o u t ro .  t �· n t ra r  cl<.: g ;ú �1 \ c> nu
J'l.'��: trl l l  \ I J':IÇ;lO ,  ubL·t\t'.('�! l 'ld<l à lúgi�
do� p,1 1:,l;':,. rl..'11tt.1 i$ .  O Brasil perd�·u
;1 p, lkl'olu�:,1o l t 1d1 1str i ; i l .  " Pongi;u ''
1 1 , 1  i• Ç<) l l ,  a t raso, dL•poi .•; e h :  l 930.
Ht/ ; i ri , 1 1 · 1 i 1  daí .  (ft"S('�· L I  dc.•pr<::;i;a ,

O ranklng da  
lndustrlnl lzação tardia 

R(lnd• lí'J11 ld•  d1 protlu( �O  lndullfll,I 
(mllhO�I de <t ó l•r,1) 

�---·--·· .. -·-----

1 1 9 1.9/30
-·-;:---.. ----·-
f't·ru '10

1 9 1)0 c rtesclme-nto 

1 3..S 2 3  3 3 8  Vl'lC� 

·'décuda perdid11 ' de 80: a prod
lndusllfal mil! 6,-4%, e à cfr be1

, cupltu l ,  26%. Velo cnt1\o o �t>\
1 . 

; Collúr e deu a punld11 nn in11.·�:1 
, passiva do páiS n3 nov;1 d iv bl,.i : 

. e.li.d de trabalho. 
Essa· nova divü;âo, .rnh p 

dniu dos Sete Grnndes, 1>rt· 
1 di:sindus-trlnlll(a�·fo do Drn�il 
1 v e z  de av iõts  d,1 E rn l , 
1 agroindúst ria� ,  cima c.- l;1t;rnj� 

l11ga 1· das platllformas d� Pctw 
, papel e celulose; nada de qu! 
nn,t , biote<:nologl;r e infotmii t i <  

1 r '.ponca ,  s6 qu!rnlca . b�sica , foi 
: · fondl\·i\o, lndúsirlii8 "suj1111" 1; d,
' .  . 
i : xo perfil t�cnol6gloo, 
! \'1 · . · .Niq, l· fácll 1desnwnt:. H
. ' ticonomla '.<lo tnmanho da bnrni 

l H pode-se aventar a hipótese lm
1 Lk1 Jarrno� u "pulo do sapo" ,  1
. diz{.'m os <iconomisu1s, dlrcd<Jn 
a Ht!Yüluçllo I ndustrial par.i o ' . 
cswr <.lo povo, a lndepenclên< 
pc:squ l .,a <: as tecnologi.-� de p 
Mas Isso depende de n1 rlávei� 
l lrns .  E " dt:slndustrial i,.aç,1<, , 

; r i�co rt:a l .  Lcml.>rt• tnos d;i l nd  
sé<:ulo passado, Veja n:i  1i1bt.:la 

1 • 

rior os númcrc.>1 do Uruguai .  ( 
: Ar�t· 11t lm1 e Plllplna,i, A 1111m M:

i ma nwdani;:a de poslçilo n« di  
\ mtern,1<,:loi1al de trat>a l lw. 

- O toyotlsmo e o

trabalhadores n
�,:,:!_Q11� I  4 �  __ 2_. 7_94 62 ver�� 

M h k:..::·o:.__ _ __:1...:;0:..·__:.'1..;.'.;..;· 3...;.1. •. s __ 1..;
. 0_1_9_v_o_u"-,,_ 

N. Zelândia 1 05 1 \ , 5 45  1 1  O vexe�

c 1-o i 1c 1 0s a . 3 3 7  79 vc,m
_____ ... , ... ______ ,, ______ _ 

1 • 

Primeiro Mund,, l (•vc,lluçôr.s lndu:-t r iai:- il pr�ssaram a 
imc:madu· 111\I i :t. a,;:1u  d:1 1.·umrnn i a .  Na 
�,tua ! ,  m:1is:t lnd;l .  l\fa:; t:<.>rn<.i s,\o trl•s 
mctrópoJcs no pánio, a globali:,,.a�·.\o 
,t:gue a ltJgica dol:i blocos. 

v '(<)rtb 1 1  O 1 06. 380 967 VC!2('$
A .�· Rcvoluç,)o  l nJu  

1 1 a z  dura s  conseqüência s ,  p ,  
p,t lnw1 1 te  o de.sempre8º · Nos , 
u m  m i l h í,o de postos dt! 1 1 ab
industrh\ls  rnml\1 cnire l 9f!9 t' 1 
A G eneral Motors, '  de1;dc fin 
1 99 1 ,  corwu 32S  mil empcc�,, 
todo o m undo. A Volk:.w,q.icn 
rn:1 a�· .t ba <k 11 nunt.: i :i r  u ma r 
�·.\o d:i jorn:1dn e cios s a l :, r ios ,  
sand e> ao  s i nd i cato :  ou i .�� '
j l m i l  tku1bsoc� .  No l (H ;.d ,  ,·:d( 
si: 1:1 1 '1 :\6 n1ll hôe .s o tot 11 1  do., 
1 1  :i ba l h o  rw Pr ime iro M u ndo 

No Brasi l, entre o 

desmonte e o 

" pulo do sapo'' 
I·:m 8era l sub('.Sr ima nhs1.· <.>s 

,IV,U\(,'O.S da 3' H1.•vnlL1\.·:\o l l l) Bt: 11- i l .  
Repew-sc ql1t• o 1�:1 Is tt•m 1 1 1 11 p:u qt ,t  
industri a l  tkfas,1do, k\'nnlogi:1 : t rl·: 1 i · 

6mil 1 1 fi  1 6 1 . 483  1 .40•1 wle� 
(hin� 1 n 1 5 3 . 2.� 8 87.S  VfJlCS --...�.--..... .._.. .. _.., ___ ....... _ .. 
l lllp ln�� .-••• !.9..2 •. _ 1 U S 1 7 7 Vt'ZC� 

Áfr in1 ci0 Sul ioo 39 . 9 1 7 1 99 ve1.e� 
A�c;ent lnJ_, 3 2 !>  3 IU3 6  _ _  1 1 7 veze� 

A111tr ,\ l ia 4 1 8  91 .8 S 3  220 v('zt•l 
indi 11 � oo 7 3 . 8 1 (, Hl! v<-Zes 
-----·--·---·-------

font •, :  1 910/1 930 · Al l d J  oi World tt l1toty; 
1990 : ne i•tór l�, <I<• lla11'0 Muncil�I 

l>< , r l . l l 1 l l l ,  n :l l l � .dmos n1: i l l l l l  
l , l l l l 1 � 1 1H1 i\ 1 : t s  1 1 ),l\t > t · 1 1 1rn 11 1os n;i
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' : 

r•u1�"º'º' 1ohwar11 �11•lll•m no T 
1 
..

. 
· 
· 1 

tluenvolvlm,nto dt c•da nova p•f•· 
. ' 

1 1 '.: ; ' 

r;'tn 

,1 ., 
,1 

.' '. \ � ; 

1 .. , 
Qual O sentido · .. , • : 1 '. 
das imudanças? · · .. 

Exi.st'e ou n.,o rnaior pàrtl_cipa
dos trabalhac.lorc:s? o 'c·r�halho

pulivaltnte, em �!quipe, l!.ou nâo uma· 
. n<:'.gaçào do pt1rc:<:lamcnto _taylorlsta?
, Cl�m que i;im, garanttm os I cursos 

,·n�rrt•sariali <lc .CÇQ. J;'.i parai o pro· 
.. ; fl·ss<>r Murio Sakrho, da Polltêcnlca 

d:1 lJS)', o ç·onrd1cio do trnba\ho "i;6 
: ft(i :dtt'rado; no s�ntido de �otlni_zã.Jo

'·1.i pndroniz�.lo" .. i .
1 

Talvei a verd.�de nao seja tào 

: oi,10 ot1 oit1:.nt.1. N:'to chi para acreditar

i ,,1 

l · 1 1 i 1' : , 
1 

:, • •1 1\!t I rnsq1t:1 IHtlronal , sobre .' I• ! ' 1 1 
. I ''ilit�rfuncionalidade" C , '"delegação 

1 ·, A d•nça
1 

do, índices .de 
1 i .) . . d•,�mp�go no� .. se�e

, 1 . 1 • Grandes J · ,1 i; : : ·,9so' 1985,:: 1°990° 1993· 

' 1 1 1 1 :: j 1 ' 
I:_ rn:ks serilo pt•r!f(•ricos¼nas. em

_
rres,11; ,· di:.risional''/ Não J1â r:urq:ria quando

1 1 1 ·'· 1 ,., ' '. :-c::· - � ,. �k subconp·
1
at;1ç,1O; 50 

1
cst,1�f'<'? <l�� : ; ����,m dos pa,çéirili: é o <l9po, Por<:n1_

1 1<.·n1prcRaclús I ou rc·u li,zondç> !. 1 ràb;�- ' i o, ioyptlsmp, é a .c;onffssOo m,ud.i ele
: lho,t oc.1sion,lls; sôhrnr:1p 25%• de, , c1Li'c <1uemJ:\rabalna parn .. os outros 1 1 ' ' 1 1 ' 1 t l J I j 1 1 • h 1 '' �' 

! E.iunlQQ\;� l
.1
º�1 7, 1 % , s,4% . 7� ' 1

1
rnl�alh:idor1s. <Jll:tlif1?1dns' �·rT gran• . i � J, rinclt11pcn _>s. St ºj�rab,1lho11do

1,:,,endc i.
·,!· ,1•plo_; 1' .2,o�. 2,fl% i 2, t% ,U% dl'S t•n1p1�·s�s. : I'' 1 •' ' : • ,· 1 > l' -�lr()l'�!l (.k �raball)y., el� ��lxu de 1mr ':

'1 ' ., .,01>,ll'l!b,:ilhadu1\•� t'Sl:1vc•1is lali1.• 1 ·, 1, I cl >, trr>b,1lh,.lc,lor1 ·, 1 clt!: li.· il, llc:n, a r ª.· s.ua!' Al�mani,!:• 2t9� 7,2% 1 5, 1% 8,2% ,._ ' 1 t , 
i 

·1 -. • • a hén} pas��ll'l) por n1ud.:1n�·n::-. � 1mali; , r11•odu'!lvldàde ,.só j1podc c;1ir,
1 

DaI o 
1 f-�nka , ; 6,l.�'?,":ii • ?,º� 1 U% , ,, , 1 • ' 1 · l ,. 1 ° · �' 1 • ' ' 
1 ·• .: r,wtt\vd é n ·11�n·.clrl;,:1ç':1é>"., (jll0\'

1·r,1\,1I:,: 
[· 

t·111pci,hci· <.> toy .'tismo na ."gesta� 1 !�411• , 
', 7,SW 9,6% �.9.9%,J0,6�/ , . . 1 11 r , 1,, í, , 

J !�lltm• 1 6,�� tl,.2%, 6.�% ,o.�%/
, 

tlpl!rn os 11�sa\;ul11d,,�. do11 ,o;<:rvl ·o!l e:: y:�rtjdp,lti ('. ��Jr, viu l�centl�o� .saJ 

<liminui o prol('t:tri:itlp f,11,ril tr:,dl<:i· i l:1riais, st·j11 vi,i cmy.olvimento lc.foolói
çuiadA, 1x"% l,0, t1% J...1 % 11 • 3 1l<:, ., ·1 oi ,:11. lima

0

p<'l rll' (lps·,r'ih. ervn�lúrell I j gl, �·o. !M��, lri:1o :h{i1; zc.\ô qu� !!sempre • Tuu dt rn•lo/junho. • 
j 

, , 1 ,'] 11 , 1 , 
".-'-->.s ,m, tncM 1 •�·!10A, t.kd11;,.d:1I o l'nfr:iqucvl11w1\1oc :1 tias• :,

1. 
dun.•.' 10 dos j;ipontsci.:, 11,nte!l;t�o ft'r� i· ""'t"" 1 ' 1 1, ,. 1' 1 1 1 

1: kflH: ll'lltllut S)•t11füal l11ro1>f"I\ 19Vl se· PjH!l'l\tl:1. 0\ltrP\, \'!>11)1) O li�>\'l(ilp•,' 1 VOl'OSll, hUjt: cfo<.:lína, :Ü 11ln<llcal111t.l
,: 1 ' ,, ./ 1 I ' 

._.1 �o frnncrs Jc•;tn Lojklill', l'Ohl' Ul"lll o japont!s Hen W,llRtrnhe.con(a, co1n !• · · 11 1 11 1 'i 1 • l A m11rtll ck melo o novo sisH:· eontr�rlo: : , 1 b�m-humot.1da Ironia: : , . 1 1 ' · ''I li · 1 
i ma f a ádu��o. A forçh de trahalho "O qi,c <.'Slt\ fHL'.St�s :i desapa· . . . "Pelo jeltó, 11° çor:igem, o 

1 1 1 li , ' l 
é"'fatiílo.1· rnmo rnn !lnlame-. No topo n•,er - diz l.ojkim• · niio (i :i dnss(" ; ; hcm!smo e a dcll\caç:\o .do trabalha• 

' . 
' 

j ' • • ' i' 1 1 ' 1 11 ' 1 1 ,' ' . ' ! . ' '' 

\; flfAm n� cmr,;rRados 1 c1Rs w,1nc\c.>s opn(1m, mns n st·n,lat d1

.

v1r:1p c,lntr1:,i' i. ílj>r /11�01\ttf e1,
_

·'.�·
1

·c.·cc.h:1�do 1
1_
u.gar ao

r ('mprc8ílS; depôÍS a "falia" do traha• :1 rl:JSSI.' do:, )raba)lrn�fOrt!8 111
'
10\llli!- j :: �1:lln(jl\��-�lre\t,�1 /� ficar �ª!f te�p() ; ;

il lho prtdrlo e rm·inl. o scior lnfor· (o, 'colarinhos azul�') e os 1rnlnrl- i 1 1 sl:m fa�effni¼da! iA .v,1ga ,n'lals alta 1_ ·.� . 1 ' 1 1 ' t ' 1 1 ji 1 1 ' t t 1 1 ' 1 ' 

1 · il'\Ah e ;nA ponta do �;ilamc flcnm mi nho,q brnnço�··" , ,,,··, · 1 1: • , : • nçrcb��l<>1.( no· i11
1 

lle Maio [de .19'9311 
f i ' ' 1 o 1 ' ( Jl ll , 1 1 1 ! 1 i ,., 11· ,!.• 1 

� 

. 1 1 1 . 1 J dt�é'tl'IJ)r<'RAdO!I, dr,s qw,ls 'I\Hlltos : , . J')fÓl)r C> Ira ).t rlÕ inud:11 111. [! que, :em_ bOfll âO ·cJa d,1ta comemo•. 
1 , . ' ' 1 ' • ' j •' li . 'I I i . --!�·, ' . ' ' l .  ,, 1 ' i 
, njuw·A "ttun,nr�o trnh.,lho, pol� rn!· : t·omc-ç:u pelo ritmo., N!t: liz�lfa :cfo.j :, :'i/tlv�; �º)fiPi.�/ :lcvt,u;. �er�a ·de·:1
l rnm no •tic-11C'n\fm'�O c-slntlttn\l ''. prmhl)'l\(I d11 ToyOLI, ti<•, (l dl! !vintt• ,i 'lllllh(>CS d•i,(>pur� O!I '1 liC! llll5t:nt1Ht:.m

_ .. 1 \,Í 1' ', \' 1 ,. 1 1 'I ·'' .;-1. 1 ·1 ., . 'I 
; ; '. t ,Isto gut' ú proksslH clt• rnovlml•ntoli c.•m lH 11-c�t\l)dL>S' Oi;· � eh: seu!l·lotals llc Jrnl:i.ilho."' , : 
!· t.fa.°''Arh11sc-lt�(MIT)N1rnmChom.�ky tr:1h:1llrndorestíltnb{•1p');('<{1lln1ific:rn1.,; !';-!' 't!i;�i;kn"ti��e<l�1ç1\ocl11'joro�di' i 1,. 1 ' íi 1 

d,11m� ·c11r,,:i.�(I (ln modelo MKl:il M:1,-; prori�:<,ion.ils l l'OIIHI ;os:
. d� tr'abal_ho •eS�c?;

VC no cerrro da 
tétx�lro-m11ndl�111 �. A r,·n1rnl slnd,, fcrr .,ml't1L<·iros �e d<°Fqd.1 llfl�·,in1, e "Sh1mto", .i t'llmpatih.i sul.1tial de maio 
('fll 11lt'ni� nc.n nik1d:\' Cj\l(', l'lll d�·, prnl'i.�sc'>l!S ('()tl\() :1 ele in,;p';'!Of :de ; JW .)a r:10, No �no i�a.�sudó, 01i japollé•
;lOM, '25% dri:- trnhalh;tdor�·s ,,ll·· qu:11itlr1dl' sonw111. 

' 
ws trtdlíilhnram 1..'l'Yl m(!t!ia 2.080 hora11 õ 
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l fo 1 l ll"a 1 . ,1 -t� n;t \'nlks :dnn:\ l .  P:1 1 ;1 
suprir u tM..':.l.S..�z. as empn..>�ts nipônic.-.,s 
a�om unrxi1tan1 ftlipínn�, p:1quis1:int,>.��s. 
benH:ili� , d1lr·1escs, core;tnos dú sul, 
l;1llandt!ses e bmsllt'irú,<; . Di:1.-,>\t' :ité que os 
imlgmntlls njudar.un os j,11xmt!.i;<.�� a en
tr.m.•111 n.1 lut:1 pel:1 rt•du�·.)c) da jon\:lda. 

Os sindicatos na 

reestruturação 
ludo 1.:-so detonou a çrlse dos 

sindicatos. Charles Sabd, da Ci�I (cen· 
1.rnl sinJ!cal !1.alian,"l), é tax:t1ivo: "Quer 
os .sindbt tos $C digam tevol ucicmário\ 
refvrmistas ú\l 'ca>nê>micos' ii a.meri\ol· 
na, organizem-se centrali1.adameme. ou 
n�o. ídcntiflquem-St' com palíidos no 
governo ou na oposlç·ilo, n:1o conta - o.s 
prnhlemas sàosurprccndenWmC'ntc p.1· 
r�cidos''. E <:onwnt:1 q\le 11tí· t )� p1 t<.k ,o
si '-' �i 1 1di\ �, 1 1 .,1 . ,s 1 1 1 1�1 1·\a\'t ,� .w p�-rgll n· 
t 11m, ('ll1 privado, se l i:1vcr;'1 � lncl i catos 
110 a no 7.()()(l. 

lk1-dc- l'. p (, ., . g 1 1nr :1 , e, 
sln(\ i(·;1 !isrno do Prirndro Mundo <',,tH\':J 
;l(OSt\lll);\dO · (': ;l("Oll)(,-!;1(}11 • ;\ \l tn l ipo 
de p:içto S(>d:1 I .  N:1o ron1,.•:-t;\\'a a or, 
dcm capirnlist:1, inas cn1 c.\,mp1:1,�a\·i10 
11('�<)d;w;1 numl'1n,.1:i rth1s 1 1Lt �  quanto 
n Ml:.\1io, ,•mpr('�U. j\)lrn1d. 1 ,  q11 , 1 1 l lk11, 
çJo, pre\'idência. Isso acalx)u .  O pacto 
fol rompido. (h sindicatos c,)rrt•m � trAs 
do pr<.'jul:rô, e s�·m ale;in\ .Í - lo . 

com o ,•, i r ,tl icalü ,  som l' lt: ( 1 l l  cnntr:i 
tk� .  ÜUlTO ,m:dista 1 1!,:ado ;) C:i�I. P:iolo 
G.1mnm1, abre o jogo: "() que preocu
pa nos EUA 1 1:,0 é. um;i mudança dé .
Cúrrehçào de fc>rças entn! � indkato e
_cmprl'/õa, nrns II eroi;ào de t<>do C> , ·
sistema dü contra la 1,;:'10 l'oil•t iva ,  p:H·
le ln lligrnnH! daquck 'comprümlssn
nme.1· ltano' dr. mc..,lk:raràn "indkal .
nlwrn:Hlvo � luta de d:-1�Sl� e �
poll\ l:t.arào rnl ll11intc do ulnd icallsmo
c.>uropeu" .

A grande Indústria, cidadela 
do sindkalbmn, rec\J .l .  Oi. setores e;·m 
,l lta :;�o �crvi\·o�. bílncos , inf<irm,hica 
e, c:fom, dt>st"mp1eg'1dos. O resultado 
m a i s  v i síve l . (: a queda  da  
slndlc:il íta.vfo. 

o iorotl!Smo t um modelo ttntl·
sindi,;1 1 .  l.'.m 1950 o sindica !Ismo japo· 
ni:s t•r;1 fonC' (50% dt :;iml ica lizaç-ilo) 
,. nnli \o n,mhat ivo. Esto\ 1 r< J l 1  t•n t .,o 
11 1na xrt:l'l'. e h: rne�u, n:1 Tc ,yota ,  con · 
t r:1 2 mil d1.·missôt'� .  e ,1 empre-sJ 
Vt'1W1:u .  Es r ,1 p:1ra l l saç1io, junto l'Onl 11 
da N i :;�; 1 11 , t:m l YSj ,  nia rc:;i t\l ndo. 
Na:;n•m cL1í : o sisti:ma do '\:mprc��o 
vi ta l íl'io·· ; ns s i nd i ca tos por L'rnpre-sn ;  
e uma int1.-rVCl\\';\(I do Ex<:rl i tu .  com 
200 mi l  (';l�sarôcs, c.J1.m1 i.o;s<'il·s e pr i ·  
sc�c-i: , qu�! qut>b rou a t·:-p i 1 1 l i :1 tio 
!- imlk:il ,.,mo cc)rnbativo. 

U t C>yoll�mo nilo é hosti l  a 
qualqul.'r :; indk'atü. Em sua tl'rra na ·  

! 3 1 ,  st  d{i muito bem com
l'ua de trab,l lhadores fi l iados os s i ndicatos por t·mpr<:sR .

Nos Jema ls pníscs, rmcu·
ra :i ! ic-i:1 r sind i c - .dl�tas, Nm

aos s indicatos 

1 970 1 97.S 1 980 1 985  
[! lados Un!doi29,6%26,9% 2 3,2% 1 8, 3% 
!"eAo 35,\% 34,4% � 1 , 1 %  28,9% 
Altm11nh11 17,9% 4 1,7% '17 ,9% 44,0% 
--

f ruis• 21, 3% : n,a% \ 9;i)% · 1 6, 3% 

lt�lia �0.8% 54,2% 60,5% S9, S% 

�.a� -49, 7% .'i 3 ,6% J6, 3% 50,S% 
( an11,i.i 3 1 ,  1 %  l-4 , -4% l S, 1 1)(, J S,9% 

Pipnc.tm t\('Ordtli; pur (�mpr�·sa 
qu�. em t\omc da dde�.1 <ln t)mpn.\flú, 
vlol:un os IH'ür(foS 1iat'ion:1 i:;, 1 l i rdtos 
t r,1 lrn lhiia:ts 1,•ons:.igrados v:1n pa ra o 
hft•jci . O modl.'!o toro1 is1 :1 l' a pl i i::1 l.k1 

1 988 

1 6, 1 %  
7.6,8% 
40, l %  
1 2,0% 
62,7% ,;' 

-46, 1 %  
3 4,6% 

_ t :UA , H CM impl : i 11 1 :1 o Pro ,
j < i to Saturno c·(>l11 ; 1p( )io do
UA \X' ( Unllvd 1. 1 1101110/Ji/�
IForh•,:-., o 81nclkato nad
on:t l  do :;�·tor), Fstt a�sl.l

nw ,, compctlç·i\o com os
j:ipon�·s,•s ,  l 'urt lcip:1 dos
órgilo.� dti !,ll'Sl:lu 1.• opina
s1ihrc 11 1do, dt·sde q1 teS·
tf1l's cl1.1 lwrár ln ;·1 tl'.! quais

1.•mptl!S;ls S(·r;1c1 ,<;1,1bco1 1 1 r,1 tnd:1s. 
A convc•r:;a f:: nutra quanclú o 

.� inc lk; i l 1) n:1o cola hora , Foi o c:u;o da 
gíl'W dt' 1 �>(J mi l mintdros lngivs(·� do 
( ' ; l(\1:·i l )  1.' l l )  J ()H/4 I.' ] \,185 ,  {"( ) 1 ) ( 1 : 1 l \ lll:l

rcc�Lrnturaç:lo bascl¾da em 20 mil e 
inlssõr•!i , A cnt,ão prlmelra-rnini$ 
M :i rg n r c r  Th a tc ll e r ,  m 11 .� 11  
m·ol iheralismo, nem _abriu ncF,oc: 
çôcs com o Nl IM (Slndlciuo N11cior 
Mlnc�lm). Após .:,IS8 dli:1s de g1 evc , 7 
'ckmlssôcis, 1 mi l  conden11�·ôc:li, 
mi l  prl11c"ws e qu,! l ro mort<'9 ,  os n 
nt! lroli, rnngcnr:lo os dentes, vol 
rnm :10 trab,1Jho. 

l-'or6tn 11nwlc,:cr t .1 1 nbém n 
tcsolvc. F.m setembro ele l 992 . 
sovemo itttl fano ba lxQu um pacc 
Cú!lando ias tos com saúde,· estica 
do <.' 11:rnpo para 11po6entadoria� 
acabando com: à s<:alq móbi/e. M 
as centrais reagiram. com uma gr<.· 
simbólica d� q\lal�o,hor.as, lss<1 pr 
voco\1 uma on,da de . protestos , 

. t rnbalhaclorcs>·. . . ' , :
A crli;c d o  slndlt:a l l5rno te 

:i l nd :i outra c.au �;i fund:r n1cnt a l :  
n,l ,1 p&o d o  soc la l l ,mo n a  URSS 
adjacênclitr; , N�o cabe aqt1 l c0m1:n 1  
lo ,  ma.� .,�\1 pe:110 ombreia com 'o 
r!..•es tnnu r.i�·�o . . 

Ti ros para tudo 

que é lado 
Dt'1<dt o f im do11 llno., 70, r 

:Y1(·c;a uma febril proc-ura de s;. ld 
par.� ;1 rríse sindical. Há propost 
rara lodo gosto, mas podem ser d, 
slflcadas cm três tendências gcr:a 
rcslst�nd:i , parcNla e ne�ocl:ar p:i 
controla r. 

A reslst�ncln � lmportunte .  M 
coni.:cntra -:w na wm.ttlva de !>Cgur 
;1s c:onqul-"tas do c:squcma anwiic 
Com isso, condena-se à ddcni.lva . 
r1:!..::;tru1ur.1�·/lu ('. um  prot:c.��o ob),· 
vo. 'I'cntiir barr�:la (: Imitar m luc.lcJlt, 
heróicos ma� mlopcs, qut lltlcbr 
va 111 tl'a rt�.� t:m 1 8 10 .  Ji\ vimo.� o cxcr 
pi( ,  dos ni ine lros lnp.l e11e11, t� JWdt! r Í  
mos dtar  a CGT frnncc11.i . Sfi a re.\ l  
t i1nria n:1o l>a,1,1 a .  f!. prcdso Ir :.i l {•n 

A par('ctfa mergulha de c:abc:• 
na colahor:i�·�o c:om o p.lltOn.tto p:< 
í': 1 ;wr a l"l!t•struturuçllo. S<�ll cxi:1 1 ,p 
liplú> l· o � lndlrn!lsmo j.1pon�s. 1'01 � 
j:\ vimos o ciso <lo lCOrc.lo GM- UA'\ 
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. 
,>'1•\tr

�
·11''>-0

' " 21\,• l,::,«w\\•vr, ' ·� l ! ., l ' : . '· , . , . : , . . . • :· . , . , . . . . · ,: . . . ' .. .. ;, �":';" 1' " "' ' 1 -� :••••, rr� l'l�fl;,!•�'''·' \IJ' 
{( : h�; ·ttabalhadores/-optar ·: . .-.,. : .. mai11 ferunda· de sua história: greves .. . , .. ta, com O �peamemo das ·cmpic�°J;'.i ,:i..._.
t\ pela arcerla_ � lmltar ·Ca im; : ,trocar <.lo ABC, resistência à ditadura ,  queda qui: pode revelar caminhos multo COll• ' C'CI 
/11
, _ _

.
1
p
h
rl
a
sm genl� 'por um prato de ,lentl- de pelegos, fundação da,ÇU'�, l¼Vanço eretos para - � ,!Y�· Diver�.º�. : ��%li J'-

I 
entrar numa luta de morte com dos 17,lrais ,  weves de bóias-frias, mostram que ojust fn tfmeé um slsten� ! C.:,

r>· seu prio lrmão. A parceria slgnlfi.: si?dicali,�çao '49s .funcio11árlos p�- . '; IV\llnerávet: pob·�m �l�.q��A�.québl:a\' I  a., 
Í1 . -ica ?· 

· b�U1aqpr yestff. :� ���l�� da b!H;?s '. g��Y,e,� s,�rn,I;'�· a.u�·�en_to 9?/���t ... � - i  rom� t�-�iB\?f:!la, e !� j� 1íl;fult()l,1 1 1h ,._l, i •sua ·çmprcsa contn1 , as 1 ou�s � mero de entldàdes e de filiados, 31 , . yrn nuvas fonnas 9o luta, ço�o a "greve , · ._.
J;s ·. boo

. ' ·o., trabalhadores que est�o rnll h<ks de votos pa ra um ex-sindica: ' ·  . estratégica" do A�C:A ma11utc:nção e o ·  : cn , /  . r . , · ' I •  · 1 1  1r .  nelRS\ Qua)qut>r "vitória" 1-C d� �S l is ta que se candidata a ptt�Sldcntc. Em :1Uill�nto 1dos postos ao tr.aballi6 'é· u1nâ "1 
-

i' :  '. rosi.s dia dr-rroto do.'l outms. · P. o vMlos anos <;>. J3lil�Ú foi campeão mun· tr,iYl�<llrndlni nl1�giitM�; A1,1fm.�o.1· . · : i
r . ª�.· o par-J. todos ·_ pel rde� .. . . �1,,, ,e, º. - <lia! dr.! greves. 1 '  , , . ; 1 redélagem' ! ' ;  ptofísslonal','�1.ê':J r• b u i: 
1 t 

' l ' i 1 • l J , ·  0'1 '4 • · '>·-q· t quanr e a9Sc. ,, . ; , , ·. ,,i ,, : .. , . , � :  -, : , 1 ;· . Mas. �  partir de 1� as greves e . re�p�veltan1eqt? . do.s _ afe�dos pela . 
· · · · · No plano lntemadonal is.to leva os sindicato., C9t.ra� em descenso. Este reestrut\lra�ó. Outra bandeira' ê contr'A :i . . 
; ao naplonalisrho reac!?�ã��·:e ,ao'ra· se deve a muitas c-.iusas: recess�o; Infla. 1

• . ,  • tercelrfu\ção e 'IX* igual��� de �!� ; :. 
cismo. Os 11ln<l lc:11os norte-amerlca- ç-ão, polftlca de· Collor, Porça Sindical, · para os traball�dores das' "tercclra.'l�. O :  1
nos !rnç,iram \Jrna · cimpàn�a · _ant i · problemas . internos do movimento. A com.rato coletivo de trabalho tende a ser. ·r :., 

. Jap�o, com slogans t ipo •compre pro· Incipiente reestnnuraç-ào toyotlsta bra- · �1m lnstrumcnto h�pomi.ntc; pois �t� ·: � · ;  
l dutoJ americanos· e ·J..émbrc-se de sileira ,  por sl, �qsen:a ai paz de provocá- gcnemlir.ar um pata1rui; mlnimo de cem- . 
! . P�rl1 H��? 'eo · aUlqti°e' qu'e lcv'ou lo. Mas daqui para frente ela vai pesar quista. ê a reslstêncta não pode de!xarde 
l
j , Jap�� e EUA à guerr.i.). Um sindic:a lis- · · . · · · · 1 

.. " , ·, 1·1 · I ·! ' ·::.:, , . . 
!, ', h À- Chn'�ler C5p2n""u iut a mo"'C O . EvolurAo dz., grevas no Bra,u dos ,eno• ao• \·,( .: . ._: ,;: .. · : ,  . \.41 U-tl '-V l \  � 1 • ; 1 , ,  . .  , . , . · ! , ; / {J t , H , . , 

! :  rolesial slno-amcric:rno Vincent Ch ln 1 985 1 986 1 967  1 988 ' 1 999 : - - - 1 990 1 991 i i 992 
:: com Úm taco d� bcisebol, f>.Orque cle Greve 664 1 .052 U Ol 888 2., 93 1 .952 ! · , . , 28 1 

62 ) 

l M�I j A ,. 

1 '  . . ,. ) ' \ 

' '  1 1 i l
i

. , · { ' ·r-- "':-;-ª_ apon=·· · 1  ·,,., , , , , . , ; ; Grevlst1u . , I '  , . . : ·, · 1 1 ··,\: 1 ·ii · 
t

A negoc!aç�o ··para i COntl'Qlar (milhões) 6. 1 94 ·  5 . 757 9.01 5 1 7.426 1 1 6.597 1 9 ,805 · 7.528 1 2.81 9
;: tem us prlnclp:.ls scg�,��rçs na Horas paradas . :,- , . ' · i , , 1:. 1:: , \ i ,i tl l  , · : '. r i ;: 1 •.•h -i , . , , . , , ; • ,
l-\ ltllha. . :Alema nha e ' Suécln ,  Cen tra (mll 384 3'4 7 821 S68 1·� 1 . 296 7 7 1  · 679 · 1 41 

l
! '  fogo 

�
l .n\ negút'lll \'Óé� trfpR_rl l tc ,  do ' N&o Inclu i ., grevet 11euls dt 1 2/11/16, i0/08/87, 1 4, 1 5

1,
)�119, �2 6r� ! 22-lJ/� I· ' �·, \ . , '. i Font1 : 0leut . , . . .1 : , \ , , : ,. , .: :, , .

1

• ' :  . .  , ' ·i · : J ['1 1'j' - 1 ' � 'f ; , : 1 . ·f' '
· tlpo a11 nossu . CAmalil.� · sctorlals. 1 . .  , , · • • , • • . , .  , 1 · • , ;  h ,

1
11 • · • · , · 

··l · Partindo' d�· lrrcv�talbl l idado d 1l 
. ,  , . . . • 

· r . : .  : i !  · 'Í" i j.!_.:-'.·. 
·
; ' : , :  i .  ' 

l ' : : 1 i f , 1 , 1, 1 . . 1 :� - ree5t('.lturaçlo;"tenta ' «> od-la 110b : · · 
1 

t, . e<>n
T

' !e dos tnbalhA<fore$: , . , , :'• ' • ·. cac\2 VCl. mais. ind\lU' ll lvtn de ldéias pata de8mascam 

t , · · � ·dmaNli nào ;�o- urna tn• U.','.A ll,\l ,J �'" , .. ,J,i;ulÁ-1• Jcvir:: · � L..Jd..., JMl.lv1.ab 1.UI I I  iu'�"" 1= 1� . ; • 
11 lnclulr elcmentos de tre.,; tlnm; de resls· i:ólidos o co�crctos. . , r 1 1 1 ·: . , . ; ' 1 / venç,o recente, nem bl'a s l le l ra . ,-� 
1 têncla, de contra-ofl'nsl� e de supera· •· · 1 · ·Os elem�ntos de c��tra-ofei;i- :i Wat.1nabe conta como, em 1 955, . . 

1 

&urgiu O JPC (Cc nt.Io de Produtlvl- çlo. Jã que falamos tanto . do Japão, : : , ; ,  �fva jhão rp.al� J.lfk�übtso,: _9 PNn�l� , , ,
· l · , " · convém Invocar uma palavrinha Japo-

. . . 
ro· deles ' '6 '. a - luta pela redlução '<la ;!; dadei Japonês), •uma  · en t i d ade  ,1 , .  1 • , .  

ik trtpi�le, da qual P,trtlclpa.vam:cm· ncsa: Jtlhen.skiso .. Quer djzer "f>?OS
a
� r ; )or�!l9.�.��.��fl,h'o; natura\�,m�.s?.ºl_ . j, 1 

!: pre�oa,' QlW<"fno· ' e  sindicatos•. mentos perigosos". Os conservadores re<l\,:I_Ç�,º de �P-l�rl?ll, Algp�� . Piode
.
,
· : · f6ru(l, to semelhantes cxlsteo\ em vi'I· de IA rotula�� com ela. , oquHo que . : , . dize_r ��� - �I� .�A? � nov1�1.e, f.ªS _t ._ . l, . ;

contesta seu_ esql
1
1cma. Vamos precisar . , . Esta b�.º9�.-�. ,  · 1�f1

cular tem, �,oJc u�a . :, · rios t)atses. No Mh.Jco chamam-se 
I "I de muito lrikonshiso 1>ara sair desta mpo�Ancia,: , no,va . A 3' t ,flevolução i

1
1 , _P 

_
_ act

1
s
· 

de
1
P
. 1
r_o_d1

ut l_v1,d,a1
d, e . ..• .· .. . . . . . , . . . . ,  . 

�ri.se. r • • ' • 1 · ' . , çrla ' co,ndiçôe� Inéditas pan, cfetl\1A�· · ! ' 
1 1 .

. 
i .. . ; . .. _ l f!Alguns , ., ; ., . , , . ·! ' ,  É bon\ n.-ssaltar que i.into resL<;- , ' ta, B s6, �la p9pe'. evltar a d�sun,l�o,, �. ), . '

1í · '. : ,f, 1 : : .. , ·· . •• ·,• • ,  .. , , , : têoru quan1ocontm-0fon.�lva e supera� .. . · 1 concorrênç!a,, �, pcgrada�,,: dos tra· ! . 
. pensamentOS , . . . , , �o p' :.s..�am; tle<:eS."làname1\le1 pelo for• balhadores.J: Há·\ cem ·ano�;, , émmo8 • ')·ft 

' 1 ' '  ' ' 1 1 · talecjmentb e.las organl1.açôes . nos lo- cap���-�- , d�.J�nçar urna · ·· oafllpanha ·i , .
: 1 ,  perigosos�'.' cais de trabalho, r , > • ·, : ! ' 1 /TIUndi�i -peJa : : redução' d"f, jomada i 1 J , , 

'
f 

' · , h1 s t�mcn t t'  ·.
1 ' q \\ 11 ndri · o , . · ' · · Oi:' elementos de reslst�ncla j{I : �orry ur,. d1

\� \i;i\1:�ptal de lutt{ gteVe8:e '

1 1lndl�ll&mo .da lhi.�'1!)11 e . dv� HlA c�Ulo ·m�t>Cado_q, 't prcdso lutar pelo ' pa�sealil8, utl? �cnç�r, ' llWQ �ern�i- : j 
'l.' (Om�l_.�.' .�an.9\lf!�,�r, · <? '.  brullelro dlreltçi A informaç!\9 Pt�V/:t d.a� fJ'\C''Y?- . �no�l,v,�s. P.�t� ra�er, ��z.Y.f:tfi'-· �11111:: . ; . 
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I I IVll to , lndl\ ° ,tl p;t 1 ;1 <) l'< l l lj U n t ,  1 t. l ,  1.S

l
, ,, . . .... n • .,.,. 1 1  ...... ' .. .  , .. , 1,1 1-h ltl l ! l l l t1 1 li 

IJ � l i\ 0  d t• d t1 :Hl l l l !H � !,1 1! d p1: . l' 
:.ub.,1 1n  )r<.�J,(; 1do�. 1..iu · (· - ll):, ; ip,· n ; i 1,  

1 · ' \Hl 1 1 1 1 ohjl' l t i  <k r:1 mp;t l \h;, ., d,.• ,< 1 l i 
darird11d1•. 1 :ks s:io l i  ;th:t l h : tdu,  l'1>, 

t.i 1 1 1u c ,w1 11 10 n� qu� 1..•st ;io 110 ll lt· 1 t·a -

. 
do Ítm11al .  Pl'ccisam dt• org;t 1 1 1 z,1r:1 < l ,
O.s nuvus i,egnll' l l tu� .1.s.,al:11 iado� t . 1 1  I \ •  
hC· 1 1 1  1 1 1e 1  cl'1.· n 1  ,· �fo1y<> c:,Jwl'i :t ! p . 1 1 : 1  
1.•ngaJ,l - lu�  n:, 1 1 1 1 : 1  Objl· t i, ·; 1 1 1 1 v 1 1 1 v  ,:. 
prn a i  4ue  eles 1 1 1:i r ... h. 1 1 1 1 1 nll: ., 1 1 H ,  qu,· 
- 1: 1 I  t un iu os pr i mt'i ru� opl·r;' tr 1 t 1,;
i nglest':, - n ;lu lenl 1 ;1 1 11 a i 11d;1 rl ln .,d·
<:llt' i;1 d i .S t l l . T�id,.1 is:o l' X ÍJ.ll' H i ll db
u1 1 :,o IVlllH , tdo l' f<.' I V i 1 1dk,l\ l.) l 'S  L',\•
>l.'1. ifil'ij � . 0 ui>Jl'l lYO l-(l'l',i l l' 1 1 1 1 1 1' l i�

. 1 rn t ),dh;1dor..-� .  L' i \ \ f \r•.•g: 1d1 1., , 1 1 1  1 1 : t t , l'
41 1 .i lqu,•r q1 1t• M'j:1 :1 t·ur dv .,vus 
t.·1 1h1 r i 1 1h 1 >S .

HL•.s\ , 1 1 1 1  os l' l<.'ll\l' l l l l ls de supv . 
1'11,·1\ \ I .  C11 1Hl 1 vl 1\111s, 11 .I' lh:,·l 1 lu,·,\ 1 1  
l t \ lhl�l l l:1) 1) ,\ \ 1  l\ l l l l l  l \ \ : t l  L' l l l  ,, i _  1 ' l ' 1 1 1 
l'l l l l fdno. A l'.tda I \ IU l l \l' IHV l )l ' l\ ' l ' i )','·
· mos .,) pol\' 1 \\' i ll l  lilw11;lno d.h thJ\ ': t ,
ll.'u1ulobia� d<.' p:1n1.: J.1:, 1 l l > \  : 1 ., fui .

ma� t u1ga11 izu�·�o <.lo 1 r ,1b.i lh < 1 .  U:,
ni.de-.s lt'lll outra uri1<t.: 1n .  Vê 1 1 1  d...- um
.�it;;,._; . .  .i �u�· up1 trn<.', a l iena,  t•scrav i%'
t' c.Jefom1.1 1.1 tr;1h,t ! hc> , 1 \  � () :1 bs1 1 (do
Oe : ,4,VX/.Ji. () l l lO\' i l llt!lltO 1-ind ic,d 
nAr t t•vc , l\,\o p1 t·.,:i�:t e n�o pode :,\.'1

" ·'\.l•npl .. çcn\c com e I.'.  A luta p:1ra
v e n d:• - l o  c.:o m p< ., c.: r r o s ,  
: ... , , · .:nhos, c.lr:rrn  ;,,;,  <les�<.'nsos, 
: 1> � �  I '-' ... �n: se1 11j)1 <.' ,  ' fa is d ia ,  l l tl'· 
n .; , dh, , •.,·,wcr� . 

J\Í :- 1 1 1 1 ,  f\'I lll\jl.f\.'1 1\ÓS li ) l' I 
'l \'i\o Industrial - rep�·n:.J.da e dc
·p,'1'íl tla das deform;içôc: atuais -:-
pliru que: da sirva ;i o  tr'!l h� lho l ivre ele 
\r.Ü 1 1:i.Júrl':- l lv1 1·�. n : i ler h u 11 1a -

, , , . \ IÍ�ll\  l' \llil i l <  ! _  ' , fo11\ \1\ IU-:11,
� UUlntS  l'l:\'úlU\"t'k:S \li l'l.'\'l>htr;\n. E

·e ;a lw.iém reluta t·m :. 11 ' 1 :1 t  t ;1o al l 1_1, 

pen� o q_uc diria LuJJ si.: lh1.• f.1 1 : ts·
�n 14 ültin1a gt.:r.1 ·: _ . - -· cvmpuu·

'un:s l'owi:rPt:. 

J 
1 

FALA A CNM 

. !. : · ·· ·--· · ·7--· ·-· ·-- ·,--· . · · - ·-···-· ·· ·-·- ---· ·· -- ·-· · 
: l t 

A .estratégia 
. 1 \1'l ·•+\ \ 1 ' ' 

clós'"�êta1úl'glcos 
. ,  

- popul�çllo como wn todo.A Cun(i,:t.Jcra,�<,: N11Clunal <I�� 
Mt1:1lür�1('0� (CNM) <.1:. CUT tem drn;i, 
rndo a 011l:J.11i1j!�·ilo 1)(1� IJ.1ni� 1!\o Ti-.i
ln.1.ho (OLT) rnmo um do, lnurunwn
to� m�ls lmportuntc-b nM 1 1 1 1 11 pi:lw fn t l'r-

/ 
· :A l11ov1v;no 'tccno!ógJcn pode

1erum papel extrenuunenrc progte�siS· 
1 

ta, 11uxlllando nn rcduçfo das dc8lgual• 

f • 
• 

C'rcnl'I� e nq<cir l��·il!l .�b1<.llco l no pro-

dndcs, na mclhorlu d11s condlçõe1 de 
trnb11lho e de vldu e no próprio1 desen,' 1 ' 1 cc�so l.lc r<.:c�tni t 1 1r:i�·�o produtiv;1 ú�� 

tnlprei<u� .  f'uhlit·anwN, a �\:f:uir ,  t re
chos ili. Hc�<ihr<;úc� do 2º Con�·c�Ml da
CNM M>brc Novas Tccnologi,1�. r�aliza. 

volvlmcn10 proílssto1:1a1 ,e c"!ltu.ral da�
masus trabalhadoras. Mas· 'isso cxJ&c:
uma_lntenrcrwào Blrldi�iu b�e11da numa 
cstratégla clsi.ra, coerente, que privllc, 
glc a orgaruuçao nos lcxiú& de tnlbalhc, 
e a luta não só sobre o fato.consumado 

tk> cm mrn;o dt' 1,12. 
· " Em tcxla� as <llscu�s�H sr,t>rt

r:conoml:1 lntc:nuclon:tl ç l'll\do11.1l, lx·rn (ou arja, apó� 11 t.r'lln�formRçi'lo), mH 
como <.k pnl í t io r: ,'ompct l t i  ·hJJul! 1 1 1 - ptinclpal.mcntc anteclpatJva e rtcdJ1lva, 
llustrin l ,  tlt•Murn ,e u (J\1t'�t�u tfos lnm•u, como fortt1:1 ll!l Interferir an1e11· que �• 
\'oc.� 1�c1wlti1drn.� t: rcc; .�truturu � 1 >  ln, cmptv11u11 r�!lll:tcm 11s transfom1açõc1 à 
<luMrlal .  A) C(>ndl�·ôr.s 1.Tonômi(':1 � ,  n. slu m1mcln1. ' 1 • 

1u.11cclr:tli t: polírlt·as vlicntci; kv:.1111 a . 1 
· 

. l J. .. 
1
) Em sum�. o tnir,�u1c, é 1111(;) 

n ovo• J l H d n,c�  llc i.:onror  r . ' ht multu hnport11ntc f)ílra ,ct <,lcl�11do �o 
lmt!tt·�p1t1l l l � 1 u . llvr1: urblttfo cmprc•11rl�l. .Ó o qlic (Jctl• 

( . . . ) A t ra ns fc r 11 1:1��0 nc a própria citasse. 1· · · · '  · 1 1 • , ; • r 1 1 
tccnoló!(ll.'� � uri

.
1:1 dl) c:ioct<"n)t lc�l! (,. ,) Multoulndlc�toJ logo pcr-

bislca� d� dlnâmlc11 do caph:tlt"no, e ccbc:nlm que a Jut11 a pattlr das tlltctl'i
n cmprc�as que n�o Inovam 1rnLltm, u·! traçadas pelas cmprcs.u é !11Ullo

· ;w lon1to cio tempt1, � pc-rdcr stw c�pa, · · llmltada e bu�carrun p�r uma postU·
,·os comprtlt lvo�.  0\1 JCja, j�rdcr 11\ct- , l'll ffilÚSOfenslva, 11nte('lpál\d<He �tnn.\-

• • 
1 ; 1 

' 
j '  ' ' !  1 l 

. çados , r<:du:tir vendi!�, p rod 1t\'iio e . fornuçõe�, e, ci;n algun� �5 �nlo

lut:rativillallc. Es�t: é uin uos fJ turt·s snultos, � bom que se frise>, re$ando 

. que torn11 o pro�'tHo de l nov�<; o 
tcrnuló!'ii.:� l ln·vc, e! 

ti lt:r 

�roJctos À1tonutl�ps 'de ��nl):AÇ�O da 
produçlo :�Bund� crit�rio, dJN!,:Utll.lo, 
� dcfluid�, pc:lo� r�P�l��. traballudc,. 

1 1 
tncolllrolh·c-1: é ni�,� "il•«: �kr.>! v .,_uc o �s.. . ; . 1 , 
tspa<;o lk pr<><.IU<;�O t Hill c:,p:.ro (l I (. .1) /\ lll�lótja lindlcal fJO )}ta-

lUt.l polít lrn. �l i .  � · e�� de c11�ll�teri:i:ar,se p9Ia falta

( . . . ) f. 1Hcd�11 H' 1nprl' cml>rnr . J , ,.nlzação nos l<ica_l� de tl'1l�-.lho
1
e 

"UC o JHt>n·,so dt' l.1,uv�i'J<> 1cl'1,ologk . pe • const4(lr.:11lc pouca atençAo daja 
"1 , 1 1 1 : . ' . 

pll<.(<.: ocorrt•r �Cl\l 4uç h'aj;1 rn:schm·'n· 11 "�  1 OlrlS lntrín�eCOJ 110 prochuo ,e 

·:-'. to 14 pnidu<;llo, t'11mo éci caso k,,
1 

lr-.t,� o, lmostni,:· c:ontudo,- :il.lLCuma, 

!1 :u.,trl� nutomol>llís1lca. I! qut, r a�\cs lmport11nte� nil 6.rca: t 1 " ·' · · , ! 
. ' ccn:írto de lfl\'C�tlmrnto e crr,,clmrn!º ' ·: .-, ,' e ·�t tl'llbalhador� 'das · rAbrtc�

_ te: _\ ·nlL'o, .1s t:u\pr<:S�ll ltnckm 11 ��u· i �ue ,tnJl.1$\ av1mÇa1'111)'l � conquist�� 

11 1 1 1  ... r 111: uH pro ·cov proilu 1 1v.<,�, j 1joneua.m f1u11 n�'Ao no •etn_1llltH.k ll'ltet· 

' Of11i1llllM�'Í01\ld� C ij<:r<:lldu,. ' , i I I_ ' frrtr, .CitUrdo Crl,tfriOa <!erJJ\ldO. pc)09

• '· , ( . . .  ) (:OIO<'il·l>C p:lr� o movi11,c�· : tf.lb�had�rcs, llllll açôc:� KCl'COClal&. 1 

, •  to s lo<.liul  t m  g(ra l ,  e p 11r11 ' os I j ! . �e moxlm�nto �() � �nto 

. · mctnlúrgk:os cm pa.r1kuh1r, o <:1wm1e : �e conu·i1dl<;ôc�, como, <le tC6lO ne· 

< c:-.11ltHk in1rrvlr no procc��o de tr�1\s- : �hum <>Utto o é. ll como R�pccto (Cíl·

· · fonnaçlo Jc funu� ,. bcnr:fkl;cr ulio , t�.il esth valorl1.a,:iío do trabitlho conw

.1p<:1111� o� tr�h11lhaúorc:1 illrc1L1s m�s a a.mia e,1nittslc11. do trllballu.dor. • . 
' · , I 

' 
• • - · ·-· · -· - · · · · · ·· · · -· - __ .... _ • • • • . .. .  4 j 
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Primeira 

1780 t.)C>C;_ �e! ,;!_Í��O. .
1 

l111f, lfdtt 

Cano-chefe :, · '' · .. · ·; lnd1htrl11 tbtll (Algodoeira) 

P11tadlgn111 

Bue de "huff""'..-i���
(matulal) , · 

I,.,· ' ·)·1:J : · . .,• 

1 '.1 ·', : . • , ', '· '; � -:. 1 ., , 

MAr)chester 

Mbqulna de ffr)r 
Te11r mecàntco 
Máquina II vnpor 
Ferrovia 

·,'"1 1),: Dc.sr;aroçador de algodão 

B11se de "software" 
( or9an!1.aclon11I) 

Prc,duçfo fabril 
Tr11b�lho assalnrlado 

,. 

Tl'abnlho 
--,,1,r·. Seml,,ttesMal

· Qu.ilrflc11do ·•
� .... ' ... . (•"' .

"Poroso" 
Pu)ndo 

, .)1' ...... ,,. ,., .. ' ·t� 
.

1 • -oi '' 1 �I:• • • 1,ft 1• 

'\ ' '·fi..\,1. \
. � ., 

Volumt> dei 
lt1vtstlmcmtos 

'' 

· '. ltuRlul.,r�

' ,.' 
Bnll(o 

. 1 

Rela('Jo lnterempre�1:1.1. Llvr() cor1corré11cl11
' '  

' 
.., ,. i' � --t '} • ' ' •• \ '. i '.

loclll 
Nad(ln,il 
lntcrn,1elonnl 

•'i • •••• 

.Dout_ rfna ..... , Llb 11 er11 tmo (Adam Smith1.:, , , _.,,: , .. ,.,. 1.l· •,i ., David Ricardo),, , . ' 
Produtividade 

Co1m1mo 

'.\, ! , 'I' ... · 

'ii , :-;, j 

E l\1f)r,go ", ;;::, ' ·" :. ':';, ·. 
\ ,j' ·t,'-l'· .r i,i . 

RU(Ao d,a 
tr11b11lh,l'dort•s

1 •• , ' 

Grand«? ell!vaçAo 

Dl'senudeou 
cldo de, crescimento

Grnnchl C!>cp11mAo 
I ,. '

1 1 

·'i· 

Í(Htf e�·1HIIH/lo
P111111t111 "••m•'n" 1t1111htrJ•1 :1:·: 11 

l'r1 plr.�·ld11d1.• 
Qut>bra de máqulrllisCooper<1tivlsmo 
Prlmelroi sindicatos

Segunda 

1913 

Indústria Automobilística 

Ford 

Eletrlcldade 
Aço 
t:lctrornec&nlca 
Motor II éXplosAo 
Petróleo 
Petroquímlrn 

Produçlio t>m sérl(• 
Unha de montagem 
Rigidez 
F.$fH.'cialluçiio 

Torcclra 

1975 

/11plio 

lt1dústrl11 automobllhtlc a 
t cletroehitrOnlu 

'foyol11 

Informática 
Máqufniu CNC 
Robôs 
SIHernt1s lntegr11dos 
Teler.omunlclíçôrs 
Novo� mattrl11l$. 

I 
Blotecnologla 
Produçiio flexível 
Ilha de produçllo 
/ust ln time 
Quulldode tot11I 

Scp11rnção gNí'nCliH:xecuçao lntegr;,çiío gerêncla-cxecuçA 

Er1)ecl11llzado 
Frl'lgmentado 
Nifo-quallfl( 11do 
Intenso 
lt<illnelro 
Insalubre 
1ilC1r arqul z II do 

Alto 

Monopólio 
Forte vertknlluçao 

Nnl'lonol 
lnter.n11cloni1I 

Llber11llsmo até 30· 
keynotlanl,mo p61

1

.30 

Crandr ch:v11çAo 

Desf!ncndtlou 
clclo do crn,clmento

Ct1111d(: ('l(f'MISÍl(I 

Fortr 1txp11,ruAo
prlnc-lpAfrlltlllltl 1111 !Jr'11t1ch, J11'11ht tln 

1 1'' 

Poll1111lente 
Integrado 
Em equlpi! 

.,. lntenslnlmo 
Fhixível 
htrt1u11n10 
Mt1nos hh,r•rqula 

Altfulmo 

Monopóllo-
Fort� horlzont1llur&o 
(tercelrlzaçlo) 
Formação de megabloco•comerciais· · ' · 

lntern11clon11l 
Clol.>111 

Noolll.11m,llsmo 
(Th11tchc�, �ogan)

Grande clcvaçAo,
vm ritmo vertiginoso

1 
Nio d�sencadeoo
�

Ido dP. ae5cfmento1 1 Mdônd11 à estagnaçlio
forte retr11s:ao, prlnc.lp•l-111•nte 111 lnd(otrla. T r•IJi1lhpt.r<.lal, predr!�, Informal

Porplt-xld11d!!
Reforço do� slnd/c,1to1 

; (11t{, o ,r,ort\Mto)
e 

· l'1?rpl�xlrl11dc-·onquhti1� socl<1is (sillárlo1 previdêncii'I, /c,n1,1da rlti 
, Dcssi11dl(llli711ç�o

tr11balho, contrilto rnlctlvo)
frn9mr1)(11çlio 

_________ ...J.,___________ 
Tondl'ndll à ''parcl'rln''-·--------�-----�·:!;·u�s!!u.�rn�l!!d!a .!:º�u�·�· ';!;º�n�fl�lt�lv:!•�·--�j

'IIIIIM 1 •• .._ __ __ 
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A Revo�-.ação 
em São Bernardo 

Quem almfa cst:) n;1 l:ltk;i do
'<\'c:.1ni1. dev� ir a S;kl l\i.'rnardo l!

·procur11-r, P?r exemplo, Gcovalclo
Cl<>nH!G dos S:tnl..c>s, dirdnt de hast' do
Sindicato do:. Mctalúrgit•os do ABC na
Vt>lb. 1:!lc 1:n\lstr�Há qt1c :ili :1 ,cvolu<;,lo
tecnolc'.i8k1t I"-' (: \111111 tt:nllda\k•: "A
�·1np1�·�;1\ ú>1llrl Cô\•11\'1ild11, ··ndq11lll11
qulnr.<.! robó.� com hr.i.,.-o�. dul.q par.1
plnturi1 r 20 CNC!i. A forma dl� organl-
1.il\·i\o do 1ra1!llllho 11111dm1. 1�111 19H7, 
rom o. (u�1\o du Volkswag<'I\ ,. d:1 Fllrd,
n nú11wro dt• po�(t>., dt• lr:1h;ilho foi
dr11Mirn11w,,1�· 1<:durldo. N:1 i!pora, a.�
du;1i. fabdc:1.� t•mpreH:JVám 65 11\il 11:1·
bidhadores. Jlojt: contam com 45 mil".

A produtividade di:;p;1n.1l1. Em
1 S,HO o (,,111r�mc�ntc1 ,1m1,,l da emrres.i
pc,, 1rah�ll1;1dt>r foi 31.070 dc',l;1rcs; i:111
1991. 9().110 dól.irt'.�. O 1empo de pro
<l11rào dt' u,n G<.11 tiu de! \llll S:1m:,n:1 e.li
n i::1dll Htrnçào gr,t\·:ts à nuxiularidad<.·,
<."Slf\11111-.i-monúhl<><:o, monta�c·m sem
!t]\1Mc, mennr 11(1111c:ro <k- componente!;,
novo-' m:.itt.>rlals, nwnor núme,o de
pontos dt• M>kl:I, lt·1,·,:lr!1.;1r.1ti. 11.in-"·
po1tt1 U\Htllll,\tl\'11, 

A Autol111i1111 1<.•m 11m dú,\ 111;1h,,
1'1.'� Cl'P� d,, lh,1�t!: 3,ttll0 ll"r111l11.4l1i t'
1.7(){) ç-0111p\ll:1d11rc�. po,kndo �nnni.:
n:u ?i�O �iH:ibitt•s (hilhôt•., dt· t ;11 al'll'l t':;J_
A rt·1k i111t·ili�:i .1s unidad,.-� J;1 Volks e
da Ford ao� l .).l:IS rt•1·t·11dnlt11 t'.-', ;11)�
bllnl''\.l,,, "ti lt'k·pl\x'<.•ssanwnlo t.', d.iro,
;\ m;1tri1: akn\:\. Kc<:c.-ntcmt·nte a holdin!( 

·unundou qut• aplic;.1r� m;1i:- 2S milhôcs ·' 
de- 1U1hu·cs n:1 lnf�1r-tna1l:.;1ç,)n. Em 1996 
j:I scr.l possh·d comprar um Volb por 
1'. ll ('(}Jll(.'1)(1,l, 

O /u�/ iil time t.lrllli�·m v1gor;1.
Quem fin1 n:1 Via And1icl.l pode vn a
íileir11. de carninhõti� das f:\h;l<.:â�

Auwh�1i1"1:1; co,11 :1 Insnlç:1o l:111111>,m. 
traztimhi 111ütc:rkll do). fornt·n·dorl'�. Os
csi°oql•l's i;\ i:1· 1L.•duzira1n t'lll 7tl�i,. Hujl'
d:10 parn ttês ·m<>se;s de pmdu�·110; nia1;
a mela (• redm.l-los parn uma �crnanu.

AS MUDANÇAS ATINGI

RAM AINDA A HIERARQUIA DA

E.MPRi:SA. Anlt•s h111'h1 üilt1 nln'.IH: D/W•
ro1Jor, lidL•t, Íl'ilOr, 11\c.·�(fé,. SlliWlVINllí,
gcrcnw tk :ir<.'a, )it:1entc de 1kpar1am<·n·
\O e diretor. A�Otú _nuprlntirarn tr-D1,,
inchi.�i\'t' n q11t- all'ndi:1 1wl11 -'lljlt·.qivo
no111<.' d1• fcilor. A� f;dxas s,dari:1i� 1am,
l>ú111 raí1;11l1, de• quart•nw para ,'intc. 

A 1-'ori,I sq.:ut· o 11w�1ll<, c:1ml11ho.
O IÁ•l!(ll�. l;m\·ado �)m ma1i;u 1.k 1993,
basci:1-Sl' na lécnic.'a cksign to rnst (pro
jeto rnll'n1:1do pelo cus-
to) t' t·111 d11is mdodm
irnpurHJo.� d11 J:1p;l•): e,
ju.st in fim,: t• u no-:tdjw,I
e.ir bllild (monta�crn de
c.1rro M'tn aJw,W, graças
a pontos "lcx:ali;,:.1<k,rt•s'
para o l'rlt':lixci ). O!. pos,
lus de tr:1h:ilho �:io abas•
\t·dd<>� 1·11111 pq·as paro
1111 nü:1.11110 1r(•s lic,ra:,.
. 

trú<l1.> 1.idv� n:1 Vulks em
1981 e 1982 M.ts :11 t'll·
\la t1 fatur 1111;, do:, 1r:1-
h�ll1;1d1 >rt·s. Gt'.(.>Valdo
(:-<;11\111: '"Como o sindin1-
l0 11V:tliava qut> t'Sle n:io
N.1 :ipl'n.i� um m(•c:i"nis
rno J,• L'ontrnh.• de qu:1-lid:idc. 111;15 ta111bt'.:u1 Jc
comruk- i<.IClllógic-o, pas·
S(.)U ,1 (.'()nlbJJ.�, )u. 1)1.1�
l .1 <Xl gru pc JS 1Jt• CCQ
qut· dw/1.arnm a <.·xb1ir,

Feb. 13 1995 02:12PM P01 

npt·n:i� 100 �obrcvi\'l'rarn·. 
Em l 985, 11 Trili\ma Ml•t,dúq,(H .,

(jc,rnal do Slr1dlt·;110 do� �kUllúrkk'<).1 cl•,
ABC) cs\;ill1)XlU a n,antht:ll' ·C.0111L,,:\, ·
de f{ihrica contr<1lur:i autom:Lç-.lo": • A pai
tlr de nioru", diz o 111tikO, •qualqut·,
inov:1(10 ll'cnoló,;ln1 que a VCl!b q111,,·,
implantar tt:rú (k p:1.1.sar, priml'lro. pd, ,.
l"(Jll1panlwiros, 111mvés tb Corni),�O th
Fábrlrn dos Trnb:ilhadores. FA"tc itrm f111
lnduíclo "º novo t'!-IUllllü da Comi1.s:\u J,
l'á\11 lca dos Emp1q-;:1dos dá Yolb 
:q ,n wadu t•11\ asscmhll•ia t•111 novt•mhr<,
,h: \.l.1. Mais umíl w:1. �:ilmos na frenll', [X)i•
n inida1iv,1 é• pio11eir:1 no país". 

Em 1990 .i Comls,;;\o de F:'lbric.,
p,11 lidpo11 de uma comis�:io p,1ri1:irla p:• 1.,
l'Ct'l-ln.Jl11rar a fundl\·íh>: opillO\I sohr,
1.u1,dl\·(w.11 a111hk11t,d11, li.y1>111, rufd<,, Ih, 
min:l\':)o t� lHl(11.IIIZu\··1u ú,t (Hcll. No fin.il
de l 991 foi Rsslnado :Kordo .�oh1,
wr�.:lr·l1..11�·tx.-u. AHC>r:1. cc111t.:1 C\,!ov:.ld•,
� "1uda Ílrt!a :.i .s<:r lt•1("clri:r.:1c.l,1 p:.i.�.�:, 1x,,

uma :111:'dii:e d,> �lndil":110 e d:1 Cüml-.,.'11,
<.k Fúhri..:a".

Edl{ll> hhlórlu que marca Inicie. 
dn luta p•lo controle do proouo d, 

rtulrut1.1refh pl'Od11ttn 
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1 Autornatlo. Modttnll.'IÇ30 pro-
�tlv• em que a mjqulna pasu a des ern, 
-,,enhat -utomat icarnente um conjunto de 
yoções 5trn inttrftr�ncia imediata do tra-
�ihador. 
! Blot�nolo9l1. Termo genérk'ó'
¼11 os 11vanços recentes na Bio log ia .  Dc
,lgna em especl� l :  ,i engenharia genét icb ,
\/Jt permite I manipul tçlio dos geM, ele,
-�ndo a precocld11de, produtlvldad<!, qlla·
i�•dt e reilit�nc i �  d t  planlas e an lma l i; e
ip.,qul\1 d, hovos co1nr,c,nl"nte5 o rgãnl -
:p1i por txtmplo par11 a lndúst r l J  farma,
&Y,tca.
t •  . CAD-CAM (dr. CompvW ,1./dtd

.ltf�n e Compv!tr Aldtd Monvfur111ri119).
lesenho e produçlo Industr ia l  com �wd
íp dt comput•dores . O u�o da s  duas  s iglu
lhidu Indica • paH&gen, a utomática e
kta du especiHcaçr>e, do projeto pua a
1 �uçlo . .
f ;  (CQ, Clr<ulo, de Controle de

:�.u� •. Gl'\lpos de 1els  a du trbba-f.oru, teork1mtntt volunUrlos, H1tgl- .
no· l•plo dos 1 nos 60 t Introduzidos 

Brull em 1 98 1 .  Vi s am r1clo1111l lror o 
)t!�u$0 dt trabalho via �uge�tôes e flu).o 
� lnform•çõtl .  T&m tamb�m funçao lde
�)6glca. ,lendo ap re 111n tado  c v m o  
�mocrttlzantn". 
'. · '· ··· CIP, (oftt�l1 l1tatl1t lco de 
��ne. �lodo preventivo de 9,ran
J. dt qu11lld11dt, O andamento do traba
·ho • tonl\1ntemente comparado com
.J)n padrlo definido, com lmedlUa corre
� dol delvloi: Emp�gl t�cnlcu ,uatll· 
�itas, grAfkos dé contrai,, hl�togrmu e 
!flagramas ttu"-tfello, 
l:· · (lnco l•n>•; Zero Ntoqu�. uro 
�lto, �eto pa�I. zero e1pera, 1cro pane 
fvtt Qi1<tlldcdt Total).' 
f ' 

; C HC,  C o nu• n d o  N u m é r i c o

�-,11tftdorh11do. � lmbiose entre m, ,  
�n• t computador. 
f · " R.xlbUldade ou �bttma flt1<ívtl 
<h manufatura ,  Acelt� che91d1 a l e&tór l., 
d, �, dt pr-od\Jçlo e ,ncom,ndu 
�on,illndu. 
! ·, f•uUufào. Ttndinc11 dn em· 
�u � conu11tru n1 •1t1vld�de-loco·.
trn qut tem v1nu,9tm compl!'tit iv11. Opõe
� l wrtk..aliuçAo (V>tt ttrctiritoçôo). 
' 

G t s t l o Part ld p a t lva .  Mob l ,  
l izaçAo do s  trabalhadores, com incentivos 
c.-conómlcos (pr�mios, e stabil idade, ca rrel
r�) e forte carga Ideológica, visando engajá. 
los na  reestruturaç lo p1odutlvA. 

Ilha d• ProduçAo. Mud11nça do 
layout do tipo job sllop. Agrupa máquinas 
de diler,ntes tipos, em forma dE! l lnh11 ou 
de "U", .e oper�das  colctlvamente por uma 
l!quipe. Cada I lha produz um� família de 
p!1p1 Sl!melhrntes  por sua geometria ou 
proce\lb, 

Ju1t ln  Time (na hor� c erta). S lste· 
ma de org11niiaçAo da produçao para pro
du1lr nA quanlidbde (! no tempo ex�tos. 
Rcdui drutlcamente os estoques e aumen, 
ta a fltx ib l l ldade. Entr<?gas mais freqüentes 
e em lot(!s menorN ri<ir parte dos forn,:,cc
dores. � fábricas dos anm 80 lf!m tl.J ti S  
internas pa ra o forncr.t'dor descarrngM dl, 
re tamente no setor que llt i l itatá a �ntrega. 

Kamban. O slstem" de lnforma
ç&o que �1/ment.a o jusr in timr. Original
mente us.a cartões colorldo1 que Acompa• 
nham u "encomendas" lel t � �  cnl rt> setores 
ou entre emprc-sis. 

M odularld11de.  Ml•todo de org11-
ni1l1çAo da produç�o em· "famílias·· de pro
dutos uiemelhados entrt si, que, por exem .. 
pio, empreg�m os mesmos rnmponente1. 

Pollvalinda ,  Operaçlo slmult5-
nu de vArla s máquln,H diferentes (multli kl/1 

worlctr) ou ,emelhbntes (1mJ/t/ra1k). Com, 
pr,�1,de também a reduç�o dos níveis hie
rhrquicos e t ipos dé  e argo� n11 produçllo, 
até com rodíz io de funções ,  

Poro,ld•de·. lapsos de tempo em 
que o trabalhador :n�o está produ1irido, 
enquanto espera, por exemplo, que deter
minada m6quina concluo sua tarefa. t dri!S
ticamcntl! reduzida no tr111.>alho poliv11lerite, 

Controla dores Programáveh 
(progrornmablt conlfollw), ou �C (nlo  con
fundir com e, Persona l  Cornputer) .  [stágio 

· dt 1utom1t lu(80 inferior ao CNC .
Qua lidade Tohl .  Con1plexo de  

proctdlmt'ntos (CCQ, CEP, e tc)  qut' vlsb 
elevar ftO mÁxlmo a qual id�de e rc-dutir ao 
m .4xlmo 01 dtlel to, da produç�o .  hmbé rn 
chamada C inco Zerm. 

l{obii. M�qui ,,a informatizada que 
rnhst itui  totalrner\lt' ou c:ni grand� parte o 

! 1 ' 1 

traba lho humqno em funções complt!xas, 
como pintu ra � soldagem de automóvell, 
Movi menta e m Anlpul11 ferr,mentu e pe
çt1s à sema1hança de um trabalhador. 
Com freqü�·nc:111 é a ntropomorfo, com a 
forma de um braço humano e articula- . 
ções de ombro, cotovelo, pulrn e garra, 
f>orn.1I tamb!m 6rg&os de sentido (vli&o). 
O termo,  c r i a d o  p e l o  e s c r i t o r  
Ka rel Cipek em 1 P2 1 ,  v e m  d o  checo 
robalo, trabalho forç11do. 

7 � Ju11 <ll iJ01 ,' Associaçao entre 
ttlccomunlcaçõiH a Informática empre
gada ,  por exemplo, no� c� l l(as automáti-
cos d.e bancos. 1 

'._ Tempo de Atr11vauam•nto 
(ltod time), Tempo em que o produto 
percorre (�at ravessa�) o conjunto do pro• 
c � u o  ·• · •  'p r o d u t ivo d e n tro 
da (lmprcu, desde Jt encomenda 11té a 
t ri t t t g a  d o  · p r o d u t o .  D eve s e r  
rcdurldo ao m�xlmo p11r11 requzlr a dura-
çll o ' dçi c i c l o  ; de r e p r o d u ç a o  

1 1 1 1 j 

do capita l .  
, .  Te,c , l rl u � A o  (em l n g l ê5 

0;1 1 s·ourclng, fornecimento de fora). Ten
d ên c i a  d o s  g rn� d e s  cmpreus pc1t•  
H1 b ( o n t r ai t a r e m  · o u t ru : f i rmas ,

em pr('itol ru ou  " te rceir in" par11 usurnir
funções auxl f lares (fulna,  seg4r11nç11, co• 

' . •  1 1 1 t 11nha, t r•nsporto) ou dlretAm�nte llgad�s 
1 0  

1

p'roc�sso  produtivo (manute nçlo, 
ferramentarla; setores com emprego ln

. tensivo do m�o-de-obra i, me�or empre� 
go de m1qulp11 rl1) ?u fornectr co�po· 
nentes ptontól (vtr loca/11açôo).

1 
1·oyothmo. SIHem11 de produ-

çlo, relações lnterempresnrlais e relaçô�l 
de traba lho démwolvldo pela montadora 
automobilís t i ca  japonesa Toyoto, consi
derado como paradigma da 3 •  Revoluçao 
lndi.Jst r l11 I .  

' ' 

VerUcall.uçlo. Tend!ncla de 
uma gr11r1dc empresa poro  A5sumlr ela 
mE"sma tod o s  os estAg los  da  c11del1 pro
dut iva de um produto. Caract'erfatlco do 
ford i�mo é CO/'lltbtloda pela terc.e l r luçlo. 

N icho, Setor específico da pro , 
dúçS'° o.u dq mercado, que , apresenta 
caracter ísti ca�  m11rcad11mente diferencia .  
do s; "O n i cho du p remas pesadas .. ; "'O 
n icho dos veículos fora-de-estrada • .  

SMED (si119Je mln11/t uchangt dit,

ferr11rnenta de troca num minuto). Pro, 
CC}�0 cr l11do em l 969 no J apl!o para redu,
z l r  a o  máximo o t�mpo que uma mAqulna
fica  pa rada,  nii produçio f lex ível, pua ser
a ju, tnda a uma mudança no mode lo  qu•
es tA  sendo produzido. BAsela,se no prin,
clplo de lazer o máximo de operações
rrl.'paratór lu com a rnáquina a inda errl
func ionamento , "' 

o 
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Trabalhadores Rurais Lançam 

GRITO DA TERRA BRASIL 
Contra a Fome e a Miséria Pelo Emprego 

Ü s trabalhadores rurais, do Rio de Janeiro dos mais urbanizados e ter uma área agrícola 
manifestam seu grito de alerta para toda a reduzida, tem estas terras concentradas em poucas 
sociedade. Contra as perdas salariais do plano mãos pouco produzindo. Isto faz com que a 
Fernando Henrique Cardoso e contra o descaso produção local só atenda a 20% das necessidades 
nacional com o campo e a fome, lançam em 12 de do abastecimento alimentar do que está sob 
maio um movimento que pretende agitar O estado: responsabilidade dos pequenos produtores rurais. 
o GRITO DA TERRA BRASIL contra a fome Isso se dá pela falta de uma Reforma Agrária
e a miséria, pelo emprego. ampla e radical, e uma política agrícola que nos dê 

Damesmaformaqueostrabalhadoresrurais condições para plantar produzir sobre a terra e 
do resto do país, aqui no Rio sofremos com a falta comercializar a nossa produção. 
de condições para desenvolver nossas atividades e Além disso, grituros aqui contra a teulativa. das 
garantir o sustento de nossas famílias. A situação "elites'_' do país para cbrubar na constituição os direitos
de fome e miséria no campo e aqui no estado � can a nossa luta. Somos CONTRA A 
empurra-nos para a cidade grande na esperança de REVISÁOCONSTITUO0NAL. Queremos garantir 
melhorar nossas condições de vida, porém e amp� a Previdência Social, os direitos trabalhistas e 
encontramos aí somente a marginalidade e a deorgamzaçãoda.trabalhadores.Nãoseraumcoogresso 
descrença. emfimdemandatoesemnenhumaautoridadequepcxk:rá 

/ 

O estado do Rio de Janeiro apesar de ser um fàz.ê-lo. 

Portanto exigimos: 

- Uma Reforma Agrária que garanta não só a democratização da terra, mas a
produção e a vida dos trabalhadores na terra;

- Uma política agrícola voltada para a pequena produção familiar;
- O cumprimento da legislação trabalhista.

E HORA DE PAR1,ICIPAR DO GRITO 

Dia 12/05 às 1o·h lançaremos o GRITO DA TERRA BRASIL no estado do· 
Rio. Convidamos todos os trabalhadores do campo, da cidade e estudantes para 
juntos ingressarmos nesta luta que entre os dias 09/05 e 13/05 estará acontecendo 
em todos os estados do país. 

Entidades Promotoras: CUT, DNTR, FETAG, MST,/Entidades de 
apoio: IBASE, IDACO, Nação Brasil, CPT 



@ompanheiro 
J2.etJantemos a cabeça f Olhemos em !rente f 
t rnatal! 
.;).pesar Ja maquinação Jaminante, 

Jo plano Je morte acirranJo a exploração, 
Ja morte semeaJa peÍo campo e pela ciJaJe. 

,:).pesar Ja tome, repressão, Jesorgani:zação, Jes1nohi/i:zaçêio, 
JesiLsêio, Jesespero ... 

@oragemf J2.iitemos peÍa tJiJaf 
QJeus não nos abanJonou. t!,fe outJiU, o nosso cÍamor • 
.;). libertação se Cfproxima, t, matai! 
Cf}.em denhorf O denhor, Cf}.emf 
.:São os votos da Pastoral Operária. 

-· ··- ·---- .,. -- • •. < __ ..,...,..._ __ • 

Peº AGOSTINHO PRETTO
R. Mal. Floriano Peixoto 2262 
26.210 - Nova Iquaçu - n�. · 

-�,_ ... ,... :: 




	8 pt 1
	1 de maio
	1º de maio - 1994
	1º de maio - cabuçu
	1º de maio - Carta aberta à comunidade - NI - 93
	1º de maio - jornal dos trabalhadores da Baixada Fluminense
	1º de maio - NI - 1986
	1º de maio - O valor do trabalho - abril de 91
	1º de maio - Trabalho com justiça e paz - 96

	10ª Ass Nacional da Pastoral Operária - SP - dez de 1993
	13 propostas do Governo Lula
	1º Congresso de trabalhadores da diocese de NI - abril de 86
	26° Ass Geral da CNBB - abril de 88 - Comunhão e missão no mundi]o do trab.
	4ª semana social - 2005- Diocese de NI (1)
	4ª semana social - 2005- Diocese de NI
	5ª Semana do Trabalhador - 95
	6 anos de prisão de Frei Antônio Puigjané
	7ª Romaria do Trabalhador - set de 94 - Aparecida SP
	8 de março - 'Mulheres à luta fecundando a história' - SP
	9ª Romaria dos trabalhadores
	A Aliação da PO
	A diocese de Nova Iguaçu prepara e celebra o 1º de maio - 1982
	A Igreja e o mundo do trabalho urbano - NI - janeiro de 2002
	A luta do povo
	A Pastoral Operária em avaliação - De onde viemos, para onde vamos
	A PO em busca de identidade
	Abaixo-assinado - Campanha Nacional contra a Alca
	ACO Informa - set de 87
	Agência Ecumênica de Notícias - Estatuto
	Anteprojeto para Misereor - período de julho de 88 a julho de 91 (2)
	Anteprojeto para Misereor - período de julho de 88 a julho de 91
	Aos companheiros de trabalho
	Aparecida reúne 60 mil operários - Diário Popular - set de 93
	Apresentação para 1º de maio - NI - 2004
	Às comissões de PO - Duque de Caxias - fev de 86
	As lutas do povo - boletim da PO - diocese de NI - dez de 81
	As lutas do povo - boletim da PO - diocese de NI - out de 81
	As mulheres dizem não à tirania do Livre Comércio
	Às regiões pastorais e comunidades - NI - dez de 86
	Assembléia Diocesana de Pastorais Sociais - NI 2008
	Associações
	Ata da Associação 'Paulo Fey'
	Ata da reunião da Pastoral Operária, realizada em Nova Iguaçú, em 19-01-2002
	Bagulhar é preciso - 94
	Boletin
	Boletim da Marcha das Mulheres
	Boletim da Pastoral Operária - nº 100
	Boletim da secretaria executiva da Marcha Mundial das Mulheres do Brasil - agosto de 2003
	Boletim do congresso dos trabalhadores - nov de 85
	Boletim do grupo Verdejar - Proteção Ambiental e Humanismo - maio de 2002
	Boletim do Sindicato dos Metalúrgicos - NI - julho de 88
	Boletim Nacional da PO - junho de 94

	Calendário da comissão da PO - NI - 93
	Calendário do conselho paroquial de 94
	Campanha de documentação e orientação sobre os direitos e aorganização do trab. rural
	Campanha de valorização do salário mínimo
	Campos de atuação da PO - NI - janeiro de 2002
	Canções - 1º de maio 94 - Regional II
	Cardeal diz não acreditar em tortura - Folha de São Paulo
	Carta
	Carta Aberta aos militantes da Pastoral Operária do Brasil - agosto de 94
	Carta Convite de Reunião ampliada de março de 94 e convite para o Encontro Estadual de Agentes ligados a PO
	Carta convite paa o 2º Forró do Trabalhador no dia 7 de agost.
	Carta convite para reunião ampliada - agosto de 94
	Carta Convite
	Carta da ACO para Pe Agostinho Prieto - sobre reunião do Conselho diocesano PO
	Carta da Serra da Misericórdia - agost de 2001
	Carta do Bisco de Basiléia sua explicando renúncia - junho de 95
	Carta em francês para Pe. Agostinho Prieto
	Carta para Pe Agostinho Prieto da Secretária da ACO sobre participantes da reunião do Conselho Diocesano da PO
	Carta sobre cessão de sala para Conselho Paroquial da Catedral de Santo Antônio - NI - março de 2005

	Cartão - Pastoral operária nacional -89
	Cartão de Boas Festas - escrito por um operário da Po de Curitiba
	Cartilha do mandato do vereador Artur Messias
	Cartões postais - pastoral de trabajadores
	CDPMT - Escola Trabalhadores do Reino - ETR - Rio Grande do Sul
	CDPO - Comissão Diocesana de PO - NI - abril de 86
	CDPO - NI - propostas e listas de assinatura
	CELAM e  CLAT buscam juntos uma hegemonia democrata-cristã no sindicalismo Latinoamericano
	Celebracoes
	Celebração de 14 anos da morte de Santo Dias - 93- add foto (1)
	Celebração de 14 anos da morte de Santo Dias - 93- add foto
	Celebração de 1º de maio - CIEP do Cacuia - 2004
	Celebração do 1º de maio 2003 - regional I
	Celebração Ecumênica - 25 anos do assassinato de Santo Dias da Silva
	Celebração regional do 1º de maio

	CF-96 e os trabalhadores
	Cidades se acusam de 'exportar' indigentes - folha de sp - set de 93
	Circular e comunicado - Secretariano Nacional da Pastoral Operária
	Circular nº3 sobre Encontro do Conselho Nacional - Recife de junho de 91
	COEDUC - Projeto  Memorial Padre Ítalo
	Começar de Novo - Frei Betto
	Como Jesus Santo foi morto por causa da justiça
	Comunicado do cancelamento do curso de jan. da PO - dez e 95
	Comunicado PT - Diretório Nacional - Encontro Nacional do Forun Religioso
	Comunicado sobre o lançamento do livro sobre Santo Dias
	Comunidade e Sociedade - 2001 - Pastoral Santa Fé
	Confraternização da PO - NI - nov de 95
	Congresso
	Congresso dos trabalhadores a nível regional - cantos, proposta de regimento e levantamento
	Congresso dos trabalhadores da Região IV - Nilópolis - março de 86 (1)
	Congresso dos trabalhadores da Região IV - Nilópolis - março de 86 (2)
	Congresso dos trabalhadores da Região IV - Nilópolis - março de 86 (3)
	Congresso dos trabalhadores da Região IV - Nilópolis - março de 86 (4)
	Congresso dos trabalhadores da Região IV - Nilópolis - março de 86 (5)
	Congresso dos trabalhadores da Região IV - Nilópolis - março de 86 (6)
	Congresso dos trabalhadores da Região IV - Nilópolis - março de 86 (7)
	Congresso dos trabalhadores da Região IV - Nilópolis - março de 86 (8)
	Congresso dos trabalhadores da Região IV - Nilópolis - março de 86
	Congresso dos trabalhadores regional - paróquia N. Senhora da Conceição

	Conjuntura Social e Documentação Eclesial - out de 2002
	Convite
	Convite da Assembléia da PO - NI - novembro de 91
	Convite para a 2ª semana social - março de 94 - NI
	Convite para avaliação da Coord. da PO de MI - nov de 91
	Convite para doações a mebro da PO (saúde debilitada) - nov de 95
	Convite para o Encontro de Formação - NI - nov de 90
	Convite para reunião ampliada e eventos - provavelmente de junho de 93

	Coordenação Nacional da PO - planejamento de 1996
	CPO Informa Especial - O plano de estabilização econômica - março de 86
	CPO Informa
	Crime do ABC - Brasil Agora -19 de jan a 1 de fev 94
	Curso
	Curso básico de psicologia social  - convênio diocese de NI e Univerta
	Curso de formação - pastoral operária diocesana - 92 (1)
	Curso de formação - pastoral operária diocesana - 92
	Curso de formação - pastoral operária diocesana - agosto de 92
	Curso de formação - pastoral operária diocesana
	Curso para Coordenadores de Grupos de Base

	CUT faz 10 anos em crise de identidade - folha de sp - agost de 93
	Dança do desempregado
	De Fundação Paulo Fey para Agostinho - sp - 13 de out de 95
	Depoimento de Santo Dias - 94
	Desemprego e desagregação cultural dos trabalhadores
	Desemprego no Brasil - Antonio Abreu - Centro João XXIII - agosto de 93
	Desenvolvimento econômico e estado democrático (1)
	Desenvolvimento econômico e estado democrático
	Desenvolvimento econômico para quê - agosto de 93
	Dia do Trabalhador Regional 1
	Dia Internacional da Mulher
	Documento às POs e Diocesanas
	Documento da coordenação diocesana de pastoral operária de NI - 93
	Documento da coordenação diocesana de Pastoral Operária de Nova Iguaçu
	Documentos Misereor
	Encontro de Mulheres Trabalhadoras - RJ - 94
	Encontro do Conselho Nacional de Trabalhadores domésticos (ampliado) - NI - set de 91
	Encontro PO - NI - planejamento para 96 - dez de 95 (2)
	Encontro PO - NI - planejamento para 96 - dez de 95
	Escolha do Liberado estadual - junho de 94
	Estado do Rio Grande do Sul - Disque Mercosul
	Estatuto Social da Associação Paulo Fey
	Ética e Trabalhador
	Eventos relacionados à PO
	Extraído do Documento 42 da CNBB - 'Exigências éticas da ordem democrática'
	Federação dos Empregados em Estabelecimentos Bancárias dos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo
	Ficha para ser apresentada no Consellho Presbiterial - 9 de julho
	Formação de Lideranças Cristãs na Diocese de Nova Iguaçu - maio de 96
	Formação do trabalhador cristão - NI - Janeiro de 2002
	Forúm da Semana Social - 2001 - lista de presença
	Forum das Pastorais do Estado do Rio de Janeiro - set. de 96
	Fórum Democrático Pela Cidadania contra a Fome e a Miséria
	Frentes de intervenção do Estado no mercado de trabalho- curso do grupo emprego - NI - out. de 99
	Greve na Saúde Pública do Piauí - junho de 93
	História da Jornada de trabalho no Brasil

	8 pt 2
	História da Sociedade - Modos de Produção
	História sobre o 1º de maio - abril de 2003
	Igreja e Participação Política - PO estadual _ RJ
	II círculo - Trabalho e lucro - Campanha da Fraternidade 78 - diocese de NI
	III círculo - Lutar pelos seus direitos - Campanha da Fraternidade 78 - diocese de NI
	Informativo do Congresso - abril de 86
	Instalação e equipe do congresso - março de 86
	Intervenção de Rogério Cunha na plenária final do 11° Intereclesial - julho de 2005
	Jesus Cristo está vivo na vida do trabalhador
	Jornal do Brasil - Sobre CNBB e outros - dez de 94
	Justificativa da Pastoral Operária
	Lei 3726 - Institui novos pisos salariais - dezembro de 2001
	Levantamento da Situação Financeira da Pastoral Operária - agosto de 93
	Levantamento Nacional de Comunidades Eclesiais Católicas
	Ligar as iniciativas do dia 1º de maio com a Marcha pela Reforma Agrária
	Lista de nomes e endereços
	Lista de presença - reunião ampliada - setembro de 93
	Lista de presença do encontro da PO - dez de 95
	Livreto sobre trabalho e Pastoral Operária (1)
	Livreto sobre trabalho e Pastoral Operária
	Livro de Cantos
	Luta pela vida e a construção da cidadania - Campinas - agosto de 93
	Manifesto Contra a Revisão Constitucional - agosto de 93
	Manifesto do 1º congresso de trabalhadores da diocese de NI
	Marcha Mundial das Mulheres na luta contra a pobreza entre as mulheres
	Membros da ANPB  - out de 92
	Mensagem a Godofredo Deelen
	Mensagem aos Trabalhadores de Nova Iguaçu  - 1° de maio de 96
	Mensagem aos Trabalhadores de Nova Iguaçu - PO NI - 96
	Mensagem do grupo de oposição sindical em Volta Redonda  - set 1987
	Mensagem do Secretariado para o Conselho e Coordenação Nacional da PO - agosto de 94
	Metodologia na Pastoral do menor  - princípios
	Missa do Regional III - Guandu
	Missa Solene de São José
	Missões 1993 (1)
	Missões 1993
	Moradias populares abandonadas - julho de 93 - Porto Alegre
	Movimento de Luta dos Trab. Desempregados - 1º de maio 2002
	Nação protituída - agosto de 2005
	Nós mulheres de NI queremos criar uma delegacia de mulheres
	Nosso Jornal - abril de 92
	Nova constituição - que podemos esperar (Luiz Sérgio)
	O 11º interclesial e o trabalho
	O Grito dos Excluídos por Justiça e Paz - maio de 96
	O senhor da minha fé - Frei Betto
	Oportunidades de emprego - Igreja São José Operário
	Oração pela família
	Os Cantos da Caminhada
	Os modos de produção da História Bíblica
	Panfleto - Mulher em libertação
	Papel da Pastoral Operária - NI - Janeiro de 2002
	Para o sindicato das empregadas domésticas
	Paróquia Cristo Ressuscitado - 1º de maio - dia do trabalhador - missa da Regional I
	Paróquia Cristo Ressuscitado - criação de mais círculos bíblicos - (anotações no verso sobre apresent. do 1º de maio)
	Paróquia Cristo Ressuscitado - Tríduo, reflexão, debate - 1º de maio
	Pastoral da Acolhida - instruções para equipes de acolhida - (anotações históricas no verso)
	Pastoral Operária - Diosece de NI - boletim
	Pastoral Operária - membros - NI
	Pastoral Operária - NI 1979
	Pastoral Operária convida - Discussão sobre desemprego - março de 2003 - NI
	Pauta destinada à fundação nacional dos presbíteros do Brasil e respectivo regulamento
	Pauta do 1º congresso de trabalhadores da diocese de NI - abril de 86 - centro de formação
	Pautas da PO de NI - junho de 96
	Perspectivas dos Movimentos Sociais - dez 94
	Pesquisa da PO - Diocese de NI - agost. 91
	Planejamento - 86 - 1º semestre
	Plebiscito - INESC & INED
	Plenária Estadual de organização do Plebiscito da Alca
	PO - Coordenadores da 15ª Romaria dos trabalhadores - São Paulo
	PO - Eventos
	PO - NI - reunião ampliada - junho de 93 - lista de presença
	Por quê greve geral
	Prêmio Santo Dias de Direitos Humanos da Ass legislativa de sp - Diocese de NI - out de 2004
	Preparação Grito dos Excluídos - junho de 95
	Prestação de Contas do forró dos trabalhadores - agosto de 93
	Previsão orçamentária - PO
	Projeto de Lei substituição de emprego por prestação de serviço
	Proposta de planejamento da PO 2003
	Proposta de regimento interno para o congresso dos trabalhadores a nível regional (1)
	Proposta de regimento interno para o congresso dos trabalhadores a nível regional
	Proposta para celebração do 1º de maio de 94
	Propostas concretas de ação
	Propostas para 94
	Recibo do sindicato dos empregados em instituições beneficientes, religiosas e filantrópicas do RJ
	Reestrutura Produtiva - O Sindicato encontra o 'novo trabalhador'
	Região LLL 03 - Congressos de base - Nível paroquial de base
	Relatório da Ass Diocesana de NI - 24-11-91
	Relatório da Reunião Ampliada - 26-01-92
	Relatório da reunião ampliada da PO Nova Iguaçu - abril de 95
	Relatório da Reunião PO e Misereor
	Relatório do Curso da Pastoral Operária Diocesana - 14 e 15 de outubro de 89
	Relatório do Curso da Pastoral Operária Diocesana
	Relatório do encontro de animadores de grupos de base - 1991
	Relatório do seminário de capacitação para os congressos regionais da diocese de NI
	Resumo para reunião ampliada - junho de 95
	Retiro Espiritual - junho de 93
	Retiro espiritual da PO - NI - agost de 93
	Reunioe
	Reuinão da comissão do congresso de trabalhadores - fevereiro de 86
	Reunião - maio de 95 (coordenação)
	Reunião Ampliada da pastoral operária - maio de 93
	Reunião ampliada da Pastoral operária de N. Iguaçu - 1993
	Reunião ampliada da Pastoral operária de N. Iguaçu - 1994
	Reunião ampliada da Pastoral Operária de NI - debate sobre plebiscito - 93
	Reunião ampliada da PO - NI - debate sobre plebiscito - março de 93
	Reunião ampliada da PO (troca de experiência GB) - abril de 93
	Reunião ampliada da PO diocesana de NI - PO, grupos de base e eleições de 94 -abril de 94
	Reunião Coordenação da PO diocesana - junho de 95
	Reunião da coord. diocesana da PO - junho de 93
	Reunião da coordenação diocesada da Pastoral Operária - 6 de 93
	Reunião da coordenação diocesana da Pastoral Operária de NI - 4 de 93
	Reunião da coordenação diocesana da Pastoral Operária de NI - 6 de 93
	Reunião da coordenação do congresso - NI - janeiro de 86
	Reunião da Coordenação Nacional - Relatório out de 93
	Reunião da Pastoral Operária Estadual  - NI 2009
	Reunião de coord. da PO - abril de 93
	Reunião e encontro da PO - dezembro de 2002 (2)
	Reunião e encontro da PO - dezembro de 2002
	Reunião para planejamento da PO em 94 e 95 - fev de 94

	Revista Vida Pastoral - Pia Sociedade de São Paulo - Paulinos
	Sem indentificação - possíveis membros da PO
	Semana do trabalhador - Justiça e paz se abraçarão - CF - 96
	Semana do Trabalhador Rural - Provavelmente de 95
	Semana Social - Forúm Pastoral Social - junho de 95
	Semana Social Regional do Estado do Rio de Janeiro - julho de 94
	Seminário Reestruturação Produtiva e a Globalização da Resistência - 2001 (2)
	Seminário Reestruturação Produtiva e a Globalização da Resistência - 2001
	Simpósio Nacional - O futuro do Trabalho na Sociedade - 2001
	Sindicato dos Trabalhadores domésticos  na Área Metropolitana da Cidade do Recife - out de 91
	Sindicato dos Trabalhadores empregados domésticos de NI
	Sindicato dos trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, mecânicas e de M. Elétrico do Rio - proposta
	Sobre a chacina de Corumbiara - 95
	Sobre o 1º de maio
	Sobre o problema do desemprego _ Comissão organizadora - sp- 2002
	SOS - NI - out de 90
	Tabela com valores comparando real e cruzeiro
	Telefones úteis - Governo Federal
	Tese Mestrado - João Peão
	Texto sobre a política de Formação
	Textos bíblicos e do magistério que iluminam nossa opção sobre o trabalho
	Toyotismo e Microeletrônica - job killers - 'assassinas de empregos'
	Trabalhadores lançam grito da Terra Brasil
	Votos de Natal da PO nacional


