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A P.O. e sua 

proposta 

A Pastoral Operária não pretende 
lançar um sindicalismo paralelo, nem 
aspira à criação de sindicatos cristãos. 
Pretende si1_11 animar e qualificar os 
trabalhadores cristãos a atuarem orga
nizada mente, enquanto membros da 
classe, dentro da única luta sindical em 
favor dos legítimos direitos e interesses 
da classe trabalhadora. Assim como o 
fermento atua na massa. 

1 
Se a P.O. não quer ser um sindica-, 

!ismo paralelo nem 1criar um sindicato

cristão, contudo entrega aos seus mili-
tantes uma série de propostas concre
tas que, em última análise, se originam
do mandamento "amai-vos uns aos
outros como irmãos". Essas propostas
orientam os nossos militantes na sua
crítica ao que está aí, na stia luta e na
formulação de programas concretos de
avanço da classe operária e da socieda
de .como um todo. Entre essas propos
tas, gostaria de destacar algumas por
ex�mplo, extraídas da Encíclica "La
borem Exercens" do Papa atual:

1. A prioridade do trabalho sobre o
capital. Esse princípio condena na raíz 
o nosso capitalismo.

2. O direito que todos têm de receber
sua parte dos bens produzidos, de for
ma a poder viver decentemente, prece
de ao direito à propriedade privada. 
Viver decentemente significa poder 
atender todas as exigências de ali
mentação, vestuário, casa. escola, 
saúde etc. Trata-se, portanto, da fµn
ção social de toda propriedade parti
cular. Ou, como diz o Papa, "uma hi
poteca social pesa sobre toda pro
priedade privada". 

3. O direito de todos ao trabalho. A
sociedade deve ser organizada de tal 
forma que haja emprego para todos 
que possam trabalhar. 

(continua no próximo boletim) 

Dom Oa\udio Hummes 

Bancários - A grande 
1• ,,_ 11çao .. 
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Após 22 anos sem conseguir uma 
organização forte e concreta, os 
bancários demonstraram grande 
capacidade de luta, ao deflagra
rem a greve nacional no dia 1 O de 
setembro. Não houve outra saída 
diante da intransigência dos ban
queiros que se negaram a negociar 
as reivindicações da categoria: piso 
salarial de Cr$ 1.170.000, incor
poração da antecipação dos 25% 
concedida em julho e agosto e 
rea i uste trimestral. 

Foi uma greve que muitos pen
savam não ser possível. A categoria 
hancária é marcada pelo alto grau 
de rotatividade de mão-de-obra. 
portanto difícil. de ser trabalhada 
politicamente. Além de tudo é uma 
categoria reprimida pela lei, pois o 
governo, para manter seus interes
ses financeiros, proibe a greve, con
siderada ilegal nos setores essenciais

como bancos, e os trahalhadores 
correram o risco de serem demiti
dos por iusta causa. 

Mas nada intimidou os bancá
rios. Eles foram à luta e decretaram 
greve nacional. Para isso, tiveram 
que superar barreiras de divisão 
entre as propostas das diversas dire
ções sindicais, algumas apoiad�s 
pela CUT, outras pela CONCLAT 
e provaram que os interesses da ca
tegoria estão acima das divergên
.cias ideológicas. 

A paralização provocou preocu
pação nos escalões do governo. A 
grande imprensa criticou o movi
mento, tentando desmoralizar a ca
tegoria, forçando-a a retomar ao 
trabalho sem acordo nenhum. 

No segundo dia após a detlagra
ÇhO, a greve foi julgada ilegal, 
como era de se esperar, mas foi de 
espanto a rapidez com que aconte
ceu o julgamento. O Tribunal Re
gional do Trabalho de São Paulo, 
ao julgar o dissídio aplicou os índi
ces propostos conciliatoriamente, 
ou seja: piso salarial de .Cr$ 
1.050.000, reajuste correspondente 
a 100% do INPC e outros benefí
cios. Os bancários aceitaram e re
tomaram ao trabalho. 

As conquistas representam uma 
grande vitória. Mas ainda depende 
da aprovação do TST - Tribunal 
Superior do Trabalho, em Brasí
lia. Mais importante foi a demons
tração de que a classe operária está 
passando por cima das leis que 
impedem sua organização, na me
dida em que tem clareza dos seus le
gítimos direitos. 

Se os patrões não acatarem a de:.

terminação do TRT-SP. os bancá
rios retomarão à greve. Quem 
aprendeu jamais esquece! 

Cleide P. Silva 
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Primeira baixa: o super-Chico 
1 ' 

As confusões no Ministério começam a explodir. Eis a_Primei_ra bomba
No artigo anterior prometi conti-' 

nuar a análise das contradições do 
Ministério Sarney. Mas, entre aque
le número e o de hoje, uma das 
contradições explodiu: o ministro 
Francisco Dornelles dançou. O fato 
é tão importante que merece uma 
análise especial. Que quer dizer a 
demissão do Dornelles? Quem sai 
fortalecido? Quem se enfraquece? 
O que pensa o ministro Funaro? 

Bom, o Dornelles caiu, primeira
mente, porque insistia em pagar a 
dívida de um modo que tornava a 
política do governo muito impopu
lar. Ora, o presidente Sarney é um 
velho político e não estava nem um 
pouco disposto a pagar esse preço. 

O segundo motivo refere-se à 
independência do Dornelles. Sobri
nho e confidente de Tancredo, ele 
constituia uma prova evidente de 
que Sarney não passava de um 
substituto, sem política própria, 
obrigado a executar a política tra
çada pelo falecido. Ora, Sarney 
quer ser o Presidente, não o testa
menteiro do Tancredo. Com a de
missão de Dornelles, a última pala- 1 

vra em assuntos econômico-finan
ceiros passa a ser do presidente. 

Fortalecido com a mudança do 
Ministério estão os setores de em
presários industriais. O Dilson Fu
naro é homem deles. Os empre
sários industriais se queixam de que 
a política econômica imposta pelo 
FMI favorece os bancos e os capi
tais especulativos contra o capital 
industrial. Querem uma política 
que lhes dê estímulos para fazer in
versões, dar emprego, produzir. Se 

para isto for preciso falar um. 
pouco· mais duro com os nossos 
credores, pois que se fale.' 

Sem dúvida esta posição - embo
ra esteja muito longe de ser aquela 
que, de fato, responde aos interes
ses da classe trabalhadora - cons
titui um avanço importante em re
lação às orientações anteriores, re
presentadas por gente como Rober
to Campos, Mário Simonsen, Del
fim Neto, Francisco Dornelles. Ela 
fortalece os donos de fábrica e en
fraquece os banqueiros e donos de 
financeiras. 

Até onde vai o Dilson? Até onde 
o capitalismo possa ir sem auto
destruir-se. Que ninguém se enga
ne. O Funaro é um burguês ca
pitalista. Só que lúcido. Sabe que,
para manter o regime, precisa tirar
a economia de recessão, voltar a
crescer, dar mais emprego. Isto su
põe uma negociação mais dura com
o FMI e corte em privilégios dos
grupos empresariais. Resta ver se
Dilson terá forças para fazer isto.

Plínio de Arruda Sampaio 
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O que muda com as demissões 
Há alguma esperança de mudança com a saída do ministro e do 

presidente do BC? Ou tudo continua como antes? 
------------------'-,,----=----· -- !&fl-------, para enfrentar os "lobbies" que 

O principal evento econômico do: 
mês de agosto foi a demissão do 
Ministro da Fazenda e do presi
dente do Banco Central. Embora a 
orientação da nova equipe ainda se
ja predominantemente conservado
ra, a mudança ministerial criou ai 
possibilidade de uma política eco-! 
nômica diferente, comandada_ den,- 1 
tro do país e não pelo FMI. Ej 
importante que fique claro, no en
tanto, que tais mudanças não ga
rantem o fim da política econômica
anti-popular, mas apenas criam 
melhores condições para que isso 
possa acontecer. 

Para que o governo, de fato, te-. 

--

nha condições de enfrentar os cre
dores internacionais, o FMI, os 
banqueiros e o grande capital e ela
bore uma política econômica vol
tada para o interesse da maioria da 
população, torna-se necessário que 
ele tenha um sólido apoio popular. 
Isso, por sua vez, exige uma nova, 
postura das autoridades econômi
cas. O governo não poderá mais. 
continuar tomando medidas nos 
gabinetes dos tecnocratas de Bra
sília, sem dar a menor satisfação à1 
população, aos representantes do, 
povo no parlamento e às lideranças 
sindicais. 

Para reu.nir o ap010 necessário1 

impedem o governo de adotar as 
medidas necessárias para superar a 
crise econômica, ele terá de adotar 
uma nova forma de fazer política 
econômica, explicitando os entra
ves que· emperram a ação governa
mental e discutindo democratica-· 
mente a forma de superá-los. 

Caso contrário, se o governo não 
reunir em torno de si uma nova ba
se de sustentação social e política, 
as intenções de mudança não se 
converterão em uma política eco
nômica diferente e não haverá co
mo evitar a continuidade das 
medidas de arrocho salarial e re
cessão. Neste caso, tudo não terá 
passado de uma grande farsa. Te
remos novos ministros comandan- . 
do uma política econômica velha e 
viciada, cujos efeitos todos nós já 
estamos cansados de conhecer. 

Em suma, há uma pequena luz 
no fim do túnel. Esperamos que se
ja de esperança e não de um trem 
vindo na contramão ... 

Plínio Sampaio Jr 

Avallando as atividades a gente caminha 
Existem muitas dificuldades para serem superadas, tanto 

dentro da P.O., como na atuação externa de nossos militantes. 
Entre as muitas dificuldades constatadas, sentimos a necessidade 
de superar a separação Fé - mundo do trabalho; o discurso 
teórico; a falta de priorização da P.O. nas dioceses; a falta de ca
pacitação do militante para uma real participação no movimen
to sindical, popular e político. 

Procurando pistas para avançar 
Avançar nas dioceses 
-na formação por níveis\

vimento sindical e nos partidos. 
. _;_ convocando os militantes para uma reflexão em torno: 
io. , engajamento político à luz da fé 

-elaborando encontros de aprofundamént01biblico e teo-
'"n· · 

. 
,�CO 

\ 

' Preparando à AssembÍéla Nàcional 
No -final do ·encontro escolhemos representantes do Esta-· 

lo para: 
;omissão Nacional -Cidinha (Região São Miguel - SP) 
�xecutiva Nacional - José Albino (Santo André) 

- na participação no movimento popular
- no apoio e construção da CUT
- na celebração da vida e luta do trabalhador
- no intercâmbio entre as pastorais
Avanços no regional
- subsidiando, formando e divulgando as campanhas

pró-Constituinte popular, Reforma Agrária e a luta contra 
a dívida externa 

- preparando o Centenârio do 1? de Maio que serâ em
1�6 . 

- estudando as tendências pol_íticas que existem no mo-

Liberados - W aldemar Rossi (SP ·_ continua)
° 

e Nivaldo. 
(Campinas) 
Delegados para a Assembléia -Nivaldo,e Isao (Campinas}; 
José Albino (Santo André); Cidinha, Edna e.Araújo (São 
Paulo); Sebastião (Limeira); Gilberto (Mogi-Guaçú); Oscar 
(Bauru); ·Otâvio (Santos); Arnaldo (Mogi das Cruzes) e 
mais dois representantes de Franca. 

Foi marcada também uma reunião de delegados para a 
preparação efetiva da Assembléia Nacional. 
. O que você achou? Valeu ou não a pena??? 

Renato Silveira Martins 



Uma Assembléia que 
valeu a pena!,! ! 

A reflexão bíblica também foi 

. Nos dias 14 e 15 de setembro, em Campinas, tivemos a 
.Assembléia do Regional Sul I da Pastoral Operâria. Com
pareceram representantes de 12 dioceses, sendo que algu
mas participaram pela primeira vez. Foi 80 o número de partici
pantes sendo a maioria trabalhadores. Também contamos com 
a participação de companheiros de Curitiba (PR) e lpatinga 
(MO), além de dois representanres da CPT de São·Paulo. Esti
veram presentes os Bispos Dom Cláiudio Humrnes, responsá
vel pela Pastoral do Mundo dó Trabalho do Regional Sul 1-
e Dom Gilberto Pereira Lopes, Arcebispo de Campinas, 
nosso anfitrião. 

Os objetivos desta assembléia foram: 
1. Fazer uma revisão da caminhada da P .O. nas dioceses

traçando para isto um quadro da situação da P.0. no Esta
do. 

2. Descobrir pistas e elaborar propostas para a continui
dade do trabalho da Pastoral 0perâria para o próximo ano. 

3. Indicar representantes de São Paulo para a Comissão
Nacional, Executiva Nacional, liberados e delegados para a 
Assembléia Nacional. 

"Estejam em casa. Sejam bem vindos!" Com� pala-
vras, Dom Gilberto fez a acolhida aos trabalhadores do Es
tado dizendo que estava muito feliz por receber em sua dio
cese os irmãos operários. Manifestou o desejo de que a as
sembléia tivesse êxito em sua realização na busca de novos 
passos. 

Ao final de sua intervenção, deixou-nos algumas lem-
branças: 

'' A troca fraterna de experiência é muito importante na
vida po cristão". · · 

um momento muito importante da assembléi 
. . . . . L 

''É preciso aproveitar bem os momentos de convi'.fencia'l 
'' A necessidade de aprimorar o embasamento de fé er, 

Nosso Senhor Jesus Cristo a partir do trabalho". 
. ''É preciso que a gente se prepare para mostrar à igrej 

aquilo que é especifico da Pãstoral 0perâria". 

Uma caminhada que registra avanços 
i, 
j 
i 

. ��anço em números 
- - · -- - ,.

Em·11 ·dioceses e 5 regiões episcopais da Arquidiocese d 
São Paulo, que formam o Regional Sul 1, temos 193 grupd 
de P.0. com 1.478 trabalhadores participantes. 

Na caminhada interna 
Notamos que a Pastoral 0perâria cresce e se organi� 

através da formação bíblica, politica, sindical e teológica d! 
seus militantes; na promoção de retiros, seminârios e outra 
atividades formativas. Cresce também a preocupação cori 
· a formação de quadros para coordenar grupos de base (ani
madores de grupo) e o incentivo à participação de agente
de pastoral (padres e religiosas).
. ��_participação externa. . _:· � 

Estamos evoluindo múito na preparação e no engaj 
mento de nossos militantes no movimento sindical e operá 
'rio, na participação dentro da fábrica, no partido político . 
no movimento popular. É significativo o fato de contarmo 
com um bom número de militantes na direção de sindica 
tos, na organização de movimentos pró-constituinte, pró 
reforma agrária e na construção de um partido a partir da 
classe operâria. 

1 
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Não queremos o pacto 
O pacto social qu� o governo propõe só beneficiará a ele próprio .. ·os trabalhadores nada ganham 

Por que o governo volta e meia operários e eles não poderão reda- 'feitos das capitais: muito dinheiro e 

fala em Pacto Social? mar. o uso da máquina do Estado. ' 
Em fins de setembro, em São Passados mais de seis meses, a Sempre que a temperatura das 

Paulo, os sindicalistas ligados à Nova República vai deéepcionan- lutas sobe, o governo pede trégua. 
CONCLAT foram obrigados a do: anunciaram um Plano. Na- 1 Mas como parar às lutas se O pouco 
aderir à proposta dos sindicatos li- cional de Reforma Agrária, mas 1que os trabalhadores conquistaram 
gados à CUT de fazer a campanha sob pressão dos grandes proprietá- 1foi com greve? Como terra sem lu-
salarial unificada, envolvendo 18 rios de terra, o plano que iá não era 1ta? Que tipo de trégua pode O pos-
sindicatos e mais de um milhão de bom, ficou pior. seiro e o bóia-fria dar aos grileiros 
trabalhadores com dissídio coletivo Falaram muito em As.sembléia latifundiário.s e aos usineiros? '
no final do ano. .nacional Constituinte, com repre- O governo busca a estabilidade

As reivindicações são: reajuste .sentantes do povo, e o projeto do política para que a burguesia apli-
trimestral dos salários, reposição _governo vai levar à eleição de um que seu dinheiro sem correr risco e 

das perdas e 40 horas semanais.' CONGRESSO com deputados e se- _serp susto algum. 
de trabalho. O governo diz que é nadores, com poderes constituintes. A CUT sempre deixou claro para 
justo mas não pode conceder e bus- Ou . seja, de políticos que vão le- o governo que aceita dialogar, mas
ca reiniciar os entendimentos em gislar em causa própria, de acordo não abre mão dos direitos dos tra-
torno do pacto social. com os interesses dos partidos e não balhadores. Para a CUT está claro 

Pacto na Nova República signi- do povo. Teremos a "Liberdade" que somente com organização e a 
fica um acordo no qual governo e de eleger representantes do poder determinação de lutar os trabalha-
patrões ganham e os trabalhadores econômico devido às campanhas dores serão respeitados. 
nada recebem. Os patrões não aten- milionárias. Como vem acontecen- Sein isso, tudo vai continuar co-
derão as reivindicações dos do com as campanhas. para pre- mo ií.a Velha República. 
______________________________________ ___.Sebastião Neto 
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Os trabalhadores e a Bíblia 
o que as nossas lutas e 

de hoje têm a ver com a história do 
· povo de Deus na Bíblia? O Êxodo
conta o sofrimento do povo, força
do a trabalhar para o faraó, o dono
dos meios de produção. Hoje, os
trabalhadores gastam suas energias
produzindo para os poderosos, os
capitalistas.

A Bíblia conta de um jovem que 

se revoltou e depois se tornou um lí
der de seu povo - Moisés. Mas
forjar uma união entre a parte do
povo mais corajosa foi difícil e de
morada. O artigo sobre as greves
dos bancários. mostra que hoje con
tinua a revolta e as tentativas de su
perar as divisões dentro de uma ca
tegoria para lutar com mais sucesso.

Como representante do povo tra
balhador, Moisés negociou com o
faraó várias vezes. O faraó sempre

tentou convencê-lo a aceitar menos
que a liberdade plena. Entre essas
conversas· vinham as pragas que 

trouxeram prejuizos1 econômicos
para o país. Só depois da décima
praga é que o faraó libertou o po
vo, e mesmo assim tentou voltar
atrás mandando seu exército perse
guí-los. Nos nossos dias, também
as lutas são "pragas" para o gover
no e os patr,ões , que apresentam ·
propostas de tréguas como o pacto

s�)Cial e o projeto· de reforma agrá
na. 

O artigo sobre a CUT nos mostra 
como uma força autêntica de lutas 
se mantém firme e não trai os traba
lhadores. As matérias ·de política e

economia nos ajudam a entender 
melhor o outro lado, como aprovei
tar das brechas que se abrem, para 
,perceber as causas das divisões e

fraquezas dos grandes para dar um 
passo adiante. No tempo de Moisés 

vimos como o povo, enfim, conse
·guiu fugir, aproveitando para atra
vessar o mar vermelho quando as 
águas estavam baixas e vendo o po
,deroso exército se afogar quando 
subiram de novo. 

O artigo de Dom Cláudio nos 

lembra ,o qúe queremos com essas 

lutas: que todos tenham o direito ao 
trabajho e aos bens que produzem. 
No Exodo a luta era pela terra, 

. para poder sobreviver. Mas também 
!p�ra uma sociedade sem opressão,
vivendo em aliança com seu Deus 
de justiça e amor. 

Lembrando aonde queremos 
chegar, e sabendo que o processo é 
'difícil e demorado, podemos tentar 
melhorar a nossa contribuição co
mo "fermento na massa". 

Como você procura ser fermento 
,com seus colegas no serviço, no 
bairro e na comunidade? E o seu 
,grupo de P.O.? 
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. A Reforma Agrária do governo 
A proposta do atual governo sobre 

reforma agrária baseia-se no Estatuto 
da Terra que é lei desde 30 de novem
bro de 1964. Portanto, o plano atual 
é legal e não precisa passar pela apro
vação do Congresso, pois a lei dá ao 
poder executivo as condições de execu
tar a reforma. 

O governo pretende assentar ......... . 
1.450.000 famílias em quatro anos. A 
proposta quer dar prioridade às áreas 
de conflito e desapropriar latifúndios 
próximos aos centros urbanos, as áreas 
marginais às grandes barragens e onde 
há predominância de arrendatários e 
parceiros. 

O governo tem em mente acionar o 
Estatuto da Terra, e não realizar uma 
reforma agrária. Aliás, o projeto mu
dou de nome. Agora é Projeto Na
cional de Desenvolvimento Agrícola, e 
está na sétima redação. 

É bom que o governo faça alguma 
coisa em relação à situação da terra no 
país. Mas isto não significa que de
vemos aceitar a proposta sem mais· 
nem menm. Quais são as deficiências 
do projeto atual? 

1. Para que uma reforma agrária
se viabilize é preciso que venha acom
panhada de uma política agrícola,· 
coisa muito difícil de acontecer neste 
país. Quando Figueiredo se tornou 
governo, disse ser a agricultura a 
prioridade n? 1. Nomeou Delfim para. 
ministro da agricultura, cuja meta era 
encher a barriga do povo. Lembram? 
O que aconteceu? O xuxú foi culpado 
pela alta da inflação pelo ministro 
Simonsem. 

2. É preciso conscientização, mobi-

li7ação e união dos trabalhadores ru
_ rais. Existe um grande desafio de edu
cação para que os lavradores se tornem 
qs primeiros sujeitos da execução de 
uma verdadeira reforma agrária. O 
plano· governamental prevê uma ajuda 
de Cr$ 16.500.000 por família. Como 
comprar equipamentos com isso? 

3. A reação da classe conservadora.
Haia paciência para aguentar a 
chiadeira dela. A tática é amedrontar, 
criar um clima arti ijcial de pânico. Em 
64 essa classe anulou até mesmo o Es
tatuto da Terra. Hoje, alguns jornais 
da grande imprensa se colocam contra 
o povo e atacam o plano do governo.

Não podemos esquecer que 47 .5
milhões de hectares de terra estão nas 
mãos de apenas 342 proprietários. O 
Incra diz que 11 milhões de hectares 
estão com estrangeiros em apenas sete 
estados brasileiros. Diante desta si
tuação não podemos ter medo. Os tra
balhadores urbanos precisam se juntar 
aos rurais para exigirem Reforma 
Agrária. 

Miguel Pipolo 

A vida da P.O. 

O povo de Deus, ao longo da his
tória, teve seus momentos de refle
xão e planejamento da caminhada. 

Para nós, que somos parte desse 
povo, os momentos de reflexão são 
importantes na busca de um traba
lho mais planejado e comprometi
do com o povo de Deus, procuran-. 
do não cometer alguns erros doi 
passado. 

Sem dúvida, a Assembléia Na
cional da P.O., que acontecerá nos' 
dias 30/11 e 01/12, no Rio de Ja
neiro, é o ponto alto da nossa carpi
nhada, momento de revisão e· pla
nejamento. 

A comissão nacional, na sua últi
ma reunião, decidiu os critérios de 
participação, o número de delega
dos por estado e o tema. 

Critérios: militantes com exp� 
riência de base, que sejam capazes 
de representar, de falar pelo grupo 

I 

e pelo estado de onde procedem. 
Que tenham experiência de coorde� 
nação local, diocesana ou estadual, 
e escolhidos em assembléia estadual. 

Número de delegados: participa
rão cerca de 80 pessoas de 19 esta
dos. 

Tema: avaliação da nossa práti
ca, aprofundamento e planejamen
to para 1986. 

Nos três dias que antecedem a 
assembléia, a comissão decidiu con
vidar os companheiros para um se
minário de estudos sobre sindicalis
mo e conjuntura nacional, não sen
do exclusivo para os delegados. 

Em preparação à Assembléia Na
cional, estarão acontecendo, em 
outubro e novembro, assembléias 
nas regionais Norte, Nordeste, 
Centro e Sul. 

Vamos lá porque a luta é nossa! 

Nossas vitórias

Nos meses de agosto e setembro 
os trabalhadores deram mais uma 
vez prova de que não acreditam em 
palavras bonitas e promessas de 
época de eleição. 

Eles só acreditam na ação e no tra
balho do dia a dia, por isso vota
ram em massa nas chapas de oposi
ção que concorreram às eleições de 
vários sindicatos. 

Nes.sas eleições, foram ganhos pela 
oposição e a CUT sete sindicatos: 
Plásticos-SP, Carnes e Frios-SP, 
Rurais-Fernandópolis, Texteis-So
rocaba, Texteis-Natal e houve a 
reafirmação dos sindicatos dos 
Químicos-SP e Sapateiros-Franca. 

Votando nessas chapas, todas 
apoiadas pela CUT, as categorias 
demonstraram a vontade e a neces
sidade de terem um sindicato com
bativo e que realmente defenda seus 
interesses, para juntos, fincar cada 
vez mais fundo as bandeiras de luta: 
40 horas semanais, trimestralidade, 
estabilidade, melhores condições de 
emprego e salário e aumento real. 

F,dna de Oliveira 

. Nosso informativo 

O Bé>letim P.O. Informa tem 
como objetivo ser o veículo de in-
formação e formação dos trabalha
dores. Mas para mantê-lo precisa
mos da colaboração de todos os 
companheiros. 

Estamos propondo uma assina-· 
tura semestral, que irá colaborar 
nas despesas de confecção do nosso 
informativo. 

As opções que oferecemos são: 
Pedidos de 01 a 05 boletins 

Cr$ 500,00 cada 
Pedidos de 06 a 1 O Boletins 

Cr$ 400,00 cada 
Pedidos ácima de 10 Boletins -

Cr$ 3 50, 00 cada 

Faça o seu pedido e envie à Pas
toral Operária - Rua Vencesláu 
Brás, 78 - 1? and. - Sala 115 - CEP: 
01016-São Paulo-SP. 
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LANÇAMENTO DA CAMPANHA DA 

INFORMATIVO DA DIOCESE DE NOVA IGUAÇU 

ANO VI - Nº 72 - MARÇO/96 - R$ 0,10

A formação sempre foi uma prioridade de nossa Dio
cese. Desde agosto do ano passado a equipe responsável 
pela elaboração e pela execução do Projeto de Fonnação 
Social vem se reunindo. Esta equipe, formada pelos Pa
dres Agostinho, Bruno, Rogério e o Frei Piaia é coordenada 
pelo Pe. Matteo Vivalda, o conhecido Pe. Mateus. 
CAMINHANDO, 

partidos políticos, nos sindicatos, nos serviços sociais da 
Igreja (CPT, PO, Clube de Mães, Pastoral do Menor, 
Creches e outras atividades) e em todas as pastorais, para 
uma atuação mais incisiva e capaz de responder aos 
desafios novos. E b) Propiciar aos militantes cristãos 
oportunidades de perseverar no engajamento ,alimentar 

aproveitando o 
lançamento do 
Projeto de 
Formação Social, 
entrevista o 
coordenador. 

-------------------------------
sua fé, confrontar 
suas experiências, 
aprofundar os 
conhecimentos 
necessários para a 
sua atuação. 

CAMINHANDO: 
O que é o Proieto 
de Formação So
cial da Diocese? 

Pe. MATEUS: 
Mais do que é, 
gostaria de dizer o 
que espera ser. 
Quer ser a 
resposta da nossa 
Diocese aos 

CAMINHANDO: 

Que esperanças 
este Projeto traz 
para a Vida Pas
toral da Diocese? 

Pe. MATEUS: 
Este Projeto é na 
realidade o 4° 

Projeto que 
acontec� em 

desafios da 
..______________________________ _ 

nossa Diocese 
desde os anos 80. 
Os três primeiros 

realidade do povo 
da Baixada, 
vítima de uma marginalização crescente, do 
empobrecimento, da desvalorização da qualidade de vida 
e da destmição dos valores humanos e cristãos. Quer ser a 
resposta de nossa Igreja que, fiel à sua Missão de ser Luz 
e Fermento, tenta fazer de todo o cristão um agente de 
transformação social. Este Projeto se baseia numa ampla 
reflexão sobre a fé, sobre a doutrina social da Igreja, sobre 
a realidade e sobre as ciências sociais. Ele se realizará 
através de cursos sistemáticos de aperfeiçoamento e 
assessoria ao longo de dois anos distribuidos por 4 
módulos. As matérias abordadas serão: Antropologia, 
Sociologia, Política e Pastoral. Os cursos serão 
entremeados de Seminários para debate de temas 
específicos ao longo da caminhada. 

CAMINHANDO: Para quem se destina o Projeto? 
Pe MATEUS: Para as lideranças emergentes de nossas 

300 comunidades. São as lideranças ''já despertadas", isto 
é, quem já tem algum envolvimento com as Pastorais e os 
Movimentos e que se disponham a repassar os conteúdos 
às comunidades. São os trabalhadores urbanos e os do 
interior, dando um espaço especial às mulheres, que são a 
maioria nas nossas comunidades e aos jovens, porque 
queremos preparar o futuro. 

CAMINHANDO: Quais os objetivos deste Projeto? 
Pe. MATEUS: O objetivo central é formar um laicato 

católico atuante nesta realidade que que:rf mos transformar. 
Mas especificaménte: a) Aperfeiçoar os cristãos que já 
militam ou venham militar nos movimentos populares, nos 

tiveram como 
objetivo principal 

a ocupação do espaço físico do território da Diocese, 
tornando possível a compra de terrenos e a construção de 
mais de 300 Ce.ntros Comunitários, favorecendo e 
estimulando o nascimento e o crescimento das atividades 
Pastorais. O 3° Projeto possibilitou também o acontecer de 
centenas de cursinhos de sensibilização social entre os 
membros das comunidades. Com o 4° Projeto, esperamos 
dar mais um passo: Inserir a nossa Igreja cada vez mais na 
realidade social da Baixada, como elemento de 
transformação à luz da fé, através de agentes e lideranças 
mais bem formadas e amadurecidas. Também este 4° 

Projeto conta com a valiosa colaboração da Igreja Alemã 
através da Miserior, e a ela vão os nossos sinceros 
agradecimentos. Mas, como os outros, só se tornará 
realidade se ele puder contar com a efetiva colaboração de 
nossa Igreja em todas as suas instâncias: Diocese, 
Paróquias, Comunidades, Grupos e, de modo especial, 
daqueles leigos que, através de alguns critérios, serão 
selecionados e convidados a serem os protagonistas deste 
Projeto. Espero também que este Projeto não seja encarado 
como um tijolo jogado por um grupinho sobre as cabeças 
da Diocese. Ele nasceu como exigência dos nossos leigos 
que pedem sempre mais formação e sua elaboração foi 
precedida por uma ampla consulta a n(vel regional e 
diocesano, e teve a aprovação oficial do Cc;,nselho 
Presbiteral na presença do represe:rrtante daM_iserior e conta 
com a chancela de dois bispos, de Dom Adriano, autor dos 
três primeiros Projetos e novo bispo Dom Wemer. 

FRATERNIDADE 1996 

Leia na Última Página 

FORMAR PARA 

EVANGELIZAR ( 

A principal característica 

das novas Diretrizes Gerais aprovadas 
por unanimidade na 3 3ª Assembléia 
Geral da CNBB em maio do ano 
passado foi uma sutil mudança de 
enfoque. As Diretrizes não são mais 
para wna "ação pastoral", mas para 
uma "ação evangelizadora". Qual o 
significado desta mudança? Significa, 
como o próprio Documento d�z em sua 
Apresentação, que a ação de toda a 
Igr�ja deve agora estar voltada aos 
grupos de batizados gue perderam o 
sentido vivo da fé, conduzindo a vida 
distante do Cristo e: do seu Evangelho. 

Esta ação evangelizadora deve ser feita 
a partir de quatro conceitos 
considerados "exigências 
irrenunciáveis": o serviço (diakonia); o 
anúncio (kerigma); o testemunho 
(martyria) de toda a comunhão eclesial 
(koinonia) (cf. Sumário do cap. IV). 

Nesta ação evangelizadora, 
cada Igreja Particular, ou seja, cada 
Diocese, deve cuidar_da espiritualidade, 
da formação e da articulaçã-0 dos 
agentes responsáveis pelo trabalho 
evangeJizador. Como realizar esta 
tarefa? 

A Diocese de Nova Iguaçu 
lança-se num novo esforço de formação 
para agentes de pastoral, ou, como quer 
o Documento, de agentes de
evangelização. (Confira a entrevista do
Pe. Mateus neste número de
CAMlNHANIX)). Esperamos que este
esforço de formação para os ou as
agentes venha ao encontro do que pede
o Documento: a formação de agentes
para o momento em que vive a Igreja
no Brasil exige principalmente:
capacidade de dar conta da própria
esperança; conhecimento adequado da
realidade; capacidade de comunicar e
capacidade de avaliar e de mudar ( cf.
Diretrizes Gerais, nº 292).
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PROGRAMAÇÃO DE MARCO/ ABRIL 
MARÇO 

01/03 - Reunião do Projeto de Formação-
15:00 h, CEPAL. 

!05/03 � Reunião do Conselho de Pastoral às 9
h.,- Assunto: Missões. CENFOR.
.12/03 - Reunião do Con<Jelho Presbiteral às 9 h.,
-CEPAL.
18 e 19/03 - Reunião do Clero. Início com 
almoço dia 18. Nosso Lar. 
20/03 - Retiro do CEBI - Casa de Oração 
26/03-Reunião da Comissão de Pastoral. Às 
09:00 h, no CEPAL. 
28/03 - Encontro do Clube de Mães - Casa de 

· Qração.
. .... 

31/03 - DOMINGO DE RAMOS - Inicio da 
Semana Santa. 

ABRIL 
02/04 -Reunião do Conselho de Pastoral, às 09:00 
h, no CENFOR- Assunto: Projeto de Formação. 
04/04 - QUINTA FEIRA SANTA. Missa do 
Crisma -Às 10:00 h, na Catedral. 
0S/04 - SEXTA-FEIRA SANTA. 
07/04 - DOMINGO DA PÁSCOA. 
09/04 - Reunião do Conselho Presbiteral. Às 
09:00 h, CEPAL. 
16/04 - Formação pare o Clero. Casa de Oração. 
Inlcio às 09:00 horas. 
17 /04 - Reunião do Projeto de Formação - Às 
15:00 h, no CEPAL. 
23/04 -Reunião da Comissão de Pastoral. CEPAL 

-às 09:00 horas.

CAMINHANDO publica 
o depoimento de uma
participante do CURSO
PARA ANIMADORES
LITÚRGICOS, que
aconteceu em Valença, RJ, no 
mês de Janeiro passado. 

"De 02 a 16 de 
Janeiro de 1996 realizou-se 
em Valença,RJ a primeira 
etapa do Curso para 
Animadores Litúrgicos 
organizado pelas Dioceses de 
Duque de Caxias, Itaguaí, 
Barra do Pirai-Volta Redonda, 
Valença, Nova lguaçú e Juiz 
de Fora ( que solicitou um 
envolvimento parcial e 
ofereceu uma equipe de 
apoio). Ao todo éramos 35 
cursistas, sendo 4 da Diocese 
de Nova lguaçú. 

A ssessorando o curso 
estavam, entre outros, o Padre 
Domingos Onnonde (Caxias), 
a lnnã Ione Buyst ( de Goiás), 
a Innã Penha Carpanedo ( do 
Centro de Liturgia de São 
Paulo) e uma equipe formada 
por padres e irmãs que 
trabalham com Liturgia nas 
dioceses envolvidas no 
projeto. 

O objetivo deste primeiro 
curso, que se estenderá até 
1998, é ser uma alternativa de 
formação mais completa para 
os agentes da pastoral litúrgica 
das cinco dioceses, levando-os 
a rever e analisar a prática 
celebrativa das comunidades, 
trocar experiências e 
aprofundar a Teologia da 
Liturgia e a Tradição da lgreja 
num esforço conjunto para 
tornar as celebrações mais .. 
cheias de vida, levando em 
conta a luta do povo, as 
culturas, a religiosidade 
popular e o compromisso 
cristão. 

Durante 15 dias tivemos a 
oportunidade de vivenciar 
experiên0ias marcantes, como 
a visita de uma Folia de Reis à 
chácara onde acontecia o 
encontro; nossa ida ao 25º 
Festival de Folias de Reis dê' '°' 
Valença, que aconteceu no 

pátio da Catedral; a visita às 
comunidades próximas. 
Outros momentos fortes 
foram as celebrações da 
Palavra, da Eucaristia e o 
Oficio Divino das 
Comunidades. Nestas 
celebrações sempre 
contávamos com, a presença 
de alguns membros das 
comunidades próximas. 

As aulas pela manhã, tarde 

e noite envolviam a prática 
celebrativa, o trabalho em 
grupo e outras dinâmicas, 
como os Laboratórios 
Litúrgicos que fazíamos 
constantemente e nos levaram 
a rever gestos que fazemos 
a u t o m a t i c a m e n t e
aprofundando sua teologia. 
Ainda tínhamos ensaios 
diários de cantos, preparação 
das celebrações e tempo para 
estudo em grupos por 
dioceses, retomando os 
assuntos dados a fim de 
levantar dúvidas e questões. 

Entre outros visitantes 
recebemos D. Mauro Morelli, 
bispo de Duque de Caxias, 
que fez questão de ir à Valença 
passar um dia conosco e 
enfatizar a importância do 
projeto que envolve nossas 
dioceses num esforço 
conjunto para melhorar a 
liturgia nas comunidades. 

Na avaliação final muitos 
pontos positivos foram 
levantados, como a escolha da 
cidade de Valença como sede 
do curso por ser muito 
agradável até mesmo no 
verão; o método, destacando 
a Leitura Orante da Bíblia e as 
técnicas usadas; os assessores 
convidados; a convivência de 
todo o grupo; as celebrações; 
a espiritualidade desenvolvida 
durante os 15 dias de encontro 
e o próprio projeto 
interdiocesano. 

Recebemos como tarefa 
uma pesquisa de campo para 
ser desenvolvida durante este 
ano de I 996 e levarmos os 
resultados para a segunda 
etapa do curso, que acontecerá 
em Janeiro de 1997, quando 
todo o grupo se reencontrará 
para dar continuidade à 
reflexão iniciada. Voltamos 
com o compromisso de 
auxiliar não só às equipes de 
liturgia das quais já fazemos 
parte, mas se possível nos 
articulando e nos inserindo nas 
Comissões Diocesanas de 
Liturgia. Com certeza temos 
muito a contribuir. 

Cátia Cristina 
Paróquia da Catedral de Santo 
Antônio" 
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CURSILHOS DE , , 
CRISTANDADE E NOTICIA! 

•.\, . 
-:1 1 

O Grupo Executivo Diocesano mandou-nos 
' Q ,seguinte informe: 
; 1: 1; Foi eleito um novo secretariado que tomou 
! posse no dia 03 de Fevereiro para wn mandato de três
1 anos (96 a 98). O coordenador deste novo secretariado é o
; Sr. João Rocha.
: : PROGRAMA DO MÊS DE MARÇO. · 
. -�;' * Será realizado o 100° Cursilho da Diocese nos 
d.ias 16, 17 e 18 de �Aaio de 1996 em "Nosso Lar". 
.{ · * Dia 17 de Março será realizado um Retiro na 
easa de Oração deste grupo eleito. 

* Dia 07 de Março reinicia a Escola de Formação
na Igreja Nossa Senhora de Fátima, às 19:00 h. 

·::,:::.,.:"e�·;:::::,'.')'t::::;::::::'::::·:;J:::::;:,::::•,,::::,_.j,)i':;:;:::;t;::{::::'·::·:·:::·:}:::.:{/}:::::,::'.''.?::::.'-··:'r:i/:\,,::'::,:,4l�G:��$}
CDaELHO llllllll DE LEIGOS - REGIONll LESn 1 

IOIIIOldRII P• D PRIMEIRO EICOIRO IEGIOML 
O CNL - Regional 

Leste I (CRL - Leste 1) que 
participar do esforço que 
vem sendo feito pelos 
diversos organismos do 
Povo de Deus e em 
especial pelo CNL 
(Conselho Nacional de 
Leigos), no sentido de 
articular a participação 
efetiva e concreta dos 
cristãos na construção de 
um Mundo mais justo e

fraterno. É neste sentido e 
com muita alegria que vem 
CONVOCAR OS 
LEIGOS das diversas 
Dioceses do Regional 
Leste I para a 7 ª

ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA onde estará 

A Paróquia São Simão -Lote 
XV lançou-se com toda garra 
na preparação de 7ª 

ROMARIA com o lema: 
"Justiça e Paz se a�raçarão e 
vocês serão o meu Povo". 
Lançou até um jornal 
próprio, o Jornal da Romaria, 
sendo que o primeiro número 
saiu neste mês de Fevereiro. 
CAMINHANDO não teme 
a concorrência e transcreve 
a seguinte programação: 
VISITAS ÀS FAMÍLIAS. 
Esta etapa da Romaria é 
muito impor tante, 
principalmente neste ano. As 
visites acontecerão entre os 
dias 03 e 17 de Março. 

BE NÇÃO DA 
CIDADANIA. As Bênçãos 
acontecerão nas Missas do 
Sábado, dia 16 de Março 
(Parque SãoPedro-18h)e nas 
missas do Domingo, dia 17 de 
Março (Vale do lpê - 08 h; 
Roseiral - 09:30 h; Wona - 17 
h; Parque Amorim -19 h). 
Também no SAbado, dia 2� de 
Mar o Jardim Ama á - 18 h 

inserido o PRIMEIRO 
E N C O N T R O 
REGIONAL DE LEIGOS. 
A Assembléia será de 22 a 
24 de Março de 1996, 
sendo que o dia 23 está 
reservado para o Encontro. 
Objetivos deste Encontro: 
1. Aprofundar o nosso
compromisso com a
construção da Cidadania.
2. Celebrar a caminhada
dos cristãos, homens e
mulheres, leigos do
Regional Leste I e os 20
anos da organização e
articulação dos leigos no
Brasil.
3. Buscar pistas sobre a
eficaz inserção na realidade 

olitica na linha da CF 96. 

e no Domingo 44 de Março 
(Lote XV - 08 h; Santa Helena 

-09:30 h). No Parque dos

Ferreiras será no dia 1 8 de 
Março às 19:30 h. No Amapá 
será no dia 20 de Março às 
19:30 h. E no Parque São Pedro 
será dia 21 de Março também 
às 19:30 h. 
C A M I NHA D A S  
COMUNITÁRIAS COM A 
CRUZ. O povo caminhará de

uma comunidade ara outra 

4. Realizar a preparação
para o III Encontro
Nacional de Leigos.
Tema: CIDADANIA:
Construção e
compromisso do cristão
Assessor: Luís Alberto
Gomes de Souza
Data: Assembléia: 22 a 24
de Março: Encontro
Regional de Leigos: 23 de
Março de 1996.
Local: Patronato São
Bento - DUQUE DE
CAXIAS

Rua Benjamim da 
Rocha Júnior - nº 06 
Bairro São Bento 

(Ao lado de FEUDUC 
- Av. Pres. Kennedy)

carregando uma cruz de metal 
dentro da qual cada um 
poderá depositar seu pedido. 

24 de Março, às 15 h 
Locais: Vasco, Ferreira, 
Wona 
25 de Março, às 19 h 
Locais: Wona, P. União, V 
das Mangueiras, S.Helena 
26 de Março, às 19 h 
Locais: S. Helena, P.

Esperança, Maringá 
27 de Março, às 19 h 
Locais: Maringá, Roseiral, 
ltapoã, J. do lpê 
28 de Março, às 19 h 
Locais: J. do lpê, P. S. Pedro, 
Outeiro, Lote XV 
29 de Março, âs 19 h 
Locais: Lote XV, J. Brasil, 

P. Amorim, V do Ipê
30 de Março, às I 5 h Locais:
V do lpê, J. Amapá
31 de Março, às 15 h Locais:
J. Amapá, Amapá (com a
Bênção dos Ramos) 
SEXTA FEIRA SANTA: 5 de 
Abril, às 14:30 h VIA SACRA 
do Apolo XI (Posto de Saúde) 
até lte oã. 

O.A::B"U'"ÇÚ OC>:N"VII>.A. 
CRISMA EM CABUÇU! 

Dia 03 de Março haverá Crisma na Paróquia Nossa Senhora de Fátima -Cabuç�. às 18 h. 
Estarão recebendo o Sacramento da Crisma 46 crismandos 

* Dia 20 de Março haverá reunião do núcleo do OUTRO CONVITE! 
Pré e Pós Cursilho da Paróquia São Simão - Lote XV. 

03/03/96 _ Das 14:30 às 18:00 h., Paróquia Cristo Ressucitado(Santa Eugênia), 

-. 

• * Dia 22 de Março haverá reunião do Núcleo Pré Palestra sobre a CF 96 com Francisco Orofmo e 2º Parte da Assembléia �e Pós Cursilho da Paróquia Jardim Gláucia.
Paro uial todos estão convidados. Não Percam!!! .. .:,, L.�·�-----------------------·�·-·-�L!������2..!:::!!:!��::.:===;.:.�:;..;..:;,;.=;:::,:�--------------:-, . .
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DIOCESE ABRE A CF 96 
COM GRANDE CAMINHADA 

Com a presença de mais 
de 4.000 pessoas, 
reunidas na Praça da 
Prefeitura, a Diocese de 
Nova Iguaçu iniciou a 
Caminhada Litúrgica de 
abertura da Campanha da 
Fraternidade deste ano 
cujo lema é JusnçA E 

politico a serviço das 
necessidades do povo. Por 
isso mesmo foi 
distribuído um folheto 
(Dez Mandamentos), com 
o perfil dos candidatos e
dos eleitores que levam a
sério a proposta cristã,
apresentado pelo Pe.

Rogério. De lá numa 
grande caminhada em 
direção a Catedral o povo 
manifestou o seu desejo 
por ética na política. Na 
Catedral presidida por 
nosso Bispo Dom Wemer 
continuou a Celebração 
Eucarística com a bênção 

e envio das 
faixas onde 
as comu
n i d a d e s  
e x p r e s
saram seus 
c o m p r o 
missos de 
Campanha 
da Frater
nidade mas 
tam bém de 
campanha 

PAZ se 

abraçarão. 
A escolha 
dest;e local 
po l í t i co 
por exce
l ê n c i a 
s e rvi u 
para lem
brar a to
dos a im
portância 
de um 
p o d e r 

.__ _________________ ......:.;:.;;;;:::::..a 
política.

PLANEJAMENTO DA 

PASTORAL DA JUVENTUDE 

Comissão Diocesana -Atividades de 1996 

02 de Março - Reunião 
ampliada da Comissão 
Diocesana da PJ - Local: Casa 
da Juventude, às 09:00 h., 
Tema: Proje to de Missão. 
Assessoria: Regional Leste 1. 
26 a 28 de Abril - Curso de 
Formação Política para Jovens. 
Local: Casa da Juventude, 
inicio às 19:00 h., do dia 26. 
Assessoria: Grupo Fé e PoUtica. 
31 de Maio, 1 e 2 de Junho: 

Curso de Capacitação para·· 
Coordenadores de Grupos 
Jovens. Local: A definir. 
Assessoria: Equipe Casa da 
Juventude Pe. Bornier -

do dia 19. Tema: Liturgia 
Jovem. Assessoria: A definir. 
20 a 22 de· Setembro - Curso 
Missão na PJ (Treinamento 
para a Missão), Local: A 
definir. Assessoria : Equipe 
Casa da Juventude Pe. Bomier 
- Goiânia
27 de Outubro DIA 
NACIONAL DA 
JlNENTIJDE.
22 a 24 de Novembro -
Assembléia Diocesana. Local: 
Casa da Juventude, inicio às 
19:00 h., do dia 22. 
Reuniílo da Comissão 
Diocesana da Pastoral da 

Goiânia. Juventude. Todo primeiro 

19 a 21 de Julho - Retiro de sábado de cada ml!s, com 

Espíritualidade. Local: Casa da inicio às 15 horas. Local: 

Juventude, inicio às 19:00 h., Casa da Juventude. 

Casa da Juventude - Prata - Nova Iguaçu
Estr. Pllnio Casado, 2800 - Ao laâo da

l�,f--t\111
Contato: Pe. Davenir ou Maria· José 

Tel.: 796-7047 
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Sem-terra realizam 
protesto no calçadão 

Revoltados com o massacre 
dos sem-terra em Eldorado dos 
Caraj ás, no sul do Pará, cerca 
de 100 pessoas promoveram no 
último dia 23, um protesto, no 
Calçadão da Avenida Amaral 
Peixoto, no Centro, em Nova 
Iguaçu. 

Com faixas, enxadas, foi
ces e a bandeira do Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra (MTST), o grupo forma
do por representantes da Co� 
missão Pastoral da terra ( CPT), 
Centro de Direitos humanos, 
sindicatos dos Metalúrgicos e 
Comerciários, Federação das 
Associações de Bairros de 
Nova Iguaçu (Mab ), pastoral 
do negro manteve um minuto 
de silêncio e cantou o hino da 
reforma agrária, em homena
gem aos mortos no massacre 
promovido pela Polícia Militar 
do Pará. 

O padre Agostinho Pretto, 
da Diocese de Nova Iguaçu, foi 
o mais eloqüente em seu dis
curso sobre o ocorrido em El
dorado dos Carajás, pedindo
uma punição severa aos culpa
dos.

Os manifestantes aprovei
taram o ato para denunciar a 
situação aífíetl das 600 famílí
as que estão assentadas em 
Campo Alegre. 

Segundo o coordenador da 
CPT, Luiz Carlos da Silva Sou
za, estas famílias, que ocupam 

�há 12 anos o local ( que possui 
cerca de 2.059 hectares), estão 
com ordem de despejo trami
tando na Justiça. 

O lavrador Jonas Barros rtl7 
clamou da postura da Prefeitu
ra, que até agora não atendeu 
aos apelos dos assentados. Eles 
solicitam incentivos para cria
ção de uni mini-mercado, pos
sibilitando assim a comercili
zação dos produtos cultivados 
por eles. 

- Nós plantamos feijão, ba
tata, laranja e milho em Campo 
Alegre e temos que vender de 
porta em porta-, reclamou. 

Além de Campo Alegre, o 
coordenador do CPT revelou 
que outros assentamentos na 
Baixada Fluminense ( como 
Pedra Lisa, Fazenda Norman
dia, São Lourenço, Codin, São 
Pedro e Mutirão da Fé), conti
nuam em situação irregular, 
deixando os assentados ame
drontados com relação ao futu
ro. O problema é que existe a 
possibilidade dos proprietários 
que ainda não receberam suas 
indenizações, tomarem de vol
ta as terras ocupadas. 

Leia manifesto 
na página 3 

FOTO: SEA SILVA 

A manifestação realizada no Calçadão reuniu líderes comunitários, lavradores e membros da 
Igreja, num protesto motivado pelo Centro de Direitos Humanos 

I En'contro de Educacão 
, 

àa Eaixada Fluminense 
A atual situação da Educação na Bai

xada Fluminense foi terna ,do I Encontro de 
Educação da Baixada Fluminense, reali
zado no último dia 20, no Centro de Edu
cação Moderna (CEM), em Belford Roxo. 

O debate contou com a participação da 
secretária estadual de Educação, Marléia 
Cruz, dos deputados estaduais Roberto 
Dinamite e Lucia Souto, do deputado fede
ral Sérgio Arou�, da promotora Angela 
Maria S. dos Santos (Ministério Público 
de Duque de Caxias) e do diretor do Sindi
cato Estadual do Profissional de Ensino 
(Sepe) de Nova Iguaçu, Emílio Araújo. 

Um dos principais temas debatidos na 
ocasião foi a situação de 17 mil crianças 
que se encontram fora das salas de aula em 
Duque de Caxias, devido à falta de profes
sores na rede estadual de ensino. 

Os debatedores discutiram também 
o problema enfrentado pelos p rofesso
res municipais de Nova· Iguaçu, que
estão há três meses com seus salários
atrasados e devido a isso iniciaram
uma paralização que prejudicou o ini-

FOTO: 10RNAL DE HOJE 

cio do ano letivo no município. 
No encontro, a promotora Angela Ma

ria anunciou que justamente com outros 
quatro promotores, entrou com uma ação 
na Justiça denunciando os problemas no 
repasse das verbas para a merenda escolar. 
Ela denunciou também que um recente 
levantamento realizado em Duque de Caxi
as comprovou que a falta de professores, 
juntamente com a falta d� merenda, são as 
causas do elevado índice de crianças fora 
da escola. 

Outro discurso que causou polêmica foi 
o diretor do Sepe, que denunciou o controle
das vagas nas escolas pelos políticos de
Nova Iguaçu, prática bem conhecida dos
diretores de.escolas municipais e estaduais.

Entre as propostas debatidas no encon
tro, foi decidida a criação de um Plano de 
Ação Emergencial para a Educação na 
Baixada, a ser elaborado pelos participan
tes do debate até o dia 22 de maio, data 
prevista para a realização de uma conferên
cia sobre a educação na Refinaria de Duque 
de Caxias. 

O prefeito Mair Rosa quando discursava no Encontro que tratou dos problemas da Educação 
na Baixada, tendo à sua direita a deputada Lúcia Souto e o deputado Roberto Dinamite 

NOVA IGUAÇU (RJ) - ANO LXXX 

Festa de São Jorge 
reafirma devoção popular 

pelo Santo Guerreiro 
Comprovando que ainda 

existe devoção em Nova Iguaçu, 
as celebrações pelo dia de São 
Jorge agitaram a cidade no últi
mo domingo (21/04), com mis
sas, cavalgadas e procissões pe
las ruas do Centro. 

Além da festa tradicional, 
que há 38 anos é promovida 
-pela igreja de Nossa Senhora e
São Jorge, no início da semana
foram realizados diversos even
tos católicos em homenagem ao
santo, com direito ;:is tradicio
nais barracas de doces, salgados
e bazar.

Antecipando o dia de São
Jorge, cerca de 500 cavaleiros
promoveram no dorníngo uma
cavalgada que partiu do início
da avenida Augusto Távora e
seguiu em procissão pelas ruas
da cidade. Em seguida o padre
Edmilson da Silva celebrou a
Santa Missa dando início aos
festejos.

As comemorações termina
ram no dia 23, data escolhida
pela Igreja católica para home-

nagear o santo, com a celebra
ção durante todo o dia de missas 
com intervalos de duas horas. 
Em seguida foi organizada uma 
pequena procissão, que percor
reu as ruas próximas à igreja, a 
o encerramento oficial da festa.

Os devotos que participarão
da pequena procissão, estavam 
vestidos de vermelho e branco e 
carregavam rosas vermelhas, 
velas e fitas. Muitos afirmavam 
ter obtido milagre do santo. 

São João cavalga para o san
to- Outro município da Baixada 
comemorou o dia de São Jorge. 
Os devotos de São João de Me
riti também promoveram uma 
cavalgada, festejando a data com 
muita festas, fogos e missas. 

Cerca de duzentos cavalei
ros percorreram várias ruas do 
município, até chegar à igreja 
de São Jorge, localizada no bair
ro Vila Tiradentes. Depois os 
cavaleiros promoveram um 
churrasco de confraternização, 
na quadra da Escola de Samba 
Unidos da Ponte. 

Os concorridos festejos em comemoração ao Santo ·Guerreiro 
culminaram com a celebração do último dia ?3 · 

Show do Ginga Pura 

na Festa do Trabalhador 

em Belford Roxo (Página 3)

.---- ney Crespo---------. 
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O 31 Concerto Vocal e Instrumental 

do Maestro Smido 

Maestro Luigi Maria Smido Barytono Caiuby Jambo Barytono Althayr Pimenta 

"Uma hora e meia de encantamento". Assim se 
expressou o Correio da Lavoura ao iniciar a notícia 
do 3° Concerto Vocal e Instrumental realizado na 
sede do Esporte Clube Iguaçu, sob a regência do 
maestro e cómpositor L_uigi Maria Smido, na noite 
de um domingo, no dia 17 de julho de 1938. O 
maestro Luigi Maria Smido dedicou o concerto aos 
promotores das festas culturais realizadas anterior
mente: senhoras Hermínia Berçot de :t\fattos, Ana 
Hugin. Luzia Ferreira, senhores Sebastião Hercu
lano de Mattos e Paschoal Paladino. No concerto, 

que contou com a participação da Orquestra do 
Centro Musical db Rio de Janeiro, br�lharam no 
palco iluminado do Esporte Clube Iguaçu as sopra
nos Ruth Berçot de Mattos e Anita Alarcão, e os 
barítonos Caiuby Jambo e Altair Pimenta de Mora
es. Na mesma noite, ainda se apresentou um 
conjunto composto pela -Sra. Brisabela de Barros 
Paladino e pelos senhores Juventino Borges e Julio 
de Miranda, acompanhados por Ruth Berçot de 
Mattos, Ayres Rozo e Altair Pimenta de Moraes. 
(Foto do arquivo do Correio da Lavoura). 

Apoio Cultural: 

Colégio Leopoldo - Pedreira Vigné S.A. - A Popular 
João Batista Lubanco - UNIG - Pedreira N. S. de Fátima 
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Top Sliopp1ng chega 
Agora é para valer. As obras do Iguaçu Top Shopping entram na reta final e seus 

construtores já tem data confirmada para sua inauguração. 
O Grupo Marcelino Martins, empreendedor do projeto, em conjunto com a AD Shopping, 

administradora do shopping, promoveram no último dia 23 um coquetel para a entrega 
simbólica das chaves aos lojistas e confirmaram o dia 29 de outubro para abertura oficial do 
primeiro shopping urbano da Baixada Fluminense. 

Durante a cerimônia de entrega das chaves, o público presente acompanhou o 
·otimismo geral dos responsáveis pelo projeto. Entre os mais entusiasmados estava o
empresário Alan Medina. o engenheiro Vic Huckers (Sisai Engenharia), o diretor da AD
Shopping, Hélcio Póvoa e o diretor comercial Gustavo Groth. Todos em seus discursos
apostavam no sucesso de vendas em um período quase imediato à abertura para o público do 
Iguaçu Top Shopping.

O evento contou com a participação de vários lojistas, entre eles, Abadia Amaral, Christina
Paixão, Bertai Sartório, Luisa Maria Ludice, além do presidente da Câmara dos Dirigentes
"Lojistas (CDL) de Nova Iguaçu, Nelson Monteiro de Paula, e seu vice, Cesar Frambach.
Marcaram presença o juiz Francisco Amaral, a bailarina Tereza Petsold, o cartunista Ney
Crespo e a imprensa local.

Composto de 21 O lojas, distribuídas em três pisos, o shopping contará com a presença de
empresas como Lojas Americanas, Waterproof, O Boticário, Fionda, Mac' Donalds, Mon
teCarlos Jóias, Philip Martin, Toulon, Aldeia dos Ventos, Sapasso, Pizza Hut, Cantão,
Aiezzo, Nicinha Calçados, Lita Boutique e Miriam Jóias. Sendo as três últimas lojas citadas, 
pertencentes a empresários iguaçuanos que apostam no sucesso do empreendimento.

A entrega simbólica das chaves aos lojistas reuniu, na última terça-feira, no térreo do prédio 
em construção, grande número de empresários, políticos e membros da nossa sociedade, todos 
interessados em conhecer de perto os detalhes da construção, em ritmo acelerado, do Iguaçu 
Top Shopping. 

PENSAMENTOS 

SOLT O S

• A causa remota da
queda do socialismo na 
URSS foi originada pela 
sociedade do dinheiro, cuja 
essência prosseguiu inal
terada· durante sete déca
das. 

• É próprio da empresa
privada, na· sociedade do 
dinheiro, priorizar o lucro 
do seu capitai passando 
para outros p lanos as ques
tões humanas de seus em
pregados. 

• Os delinqüentes de co
larinho branco, de cá e de 
lá (EUA) maquinam24 por 
dia contra o Brasil. 

• O homem não nasce
mau, é a sociedade do di
nheiro quem o desencami
nha. 

• O dinheiro e o conhe
cimento são eficientes ar
mas de domínio de pessoas 
e povos inteiros nas mãos 
da classe dominante. 

Eurico Fernandes Pereira 

DE 27 DE ABRIL A 03 DE MAIO DE 1996 

Margareth Tavars$ 

Comissão 
. Segundo o Secretário Especial da Baixada, Nelson 
Bornicr, o prefeito Altamir Gomes vem priorizando o 
pagamento às empreiteiras apenas por um motiva as 
comissões que vão diretamente para seu bolso. 

MAB 

A Federação das Associações de Bairros de Nova 
Iguaçu (MAB), promoverá no próximo dia 30, na Creche 
Comunitária Fé e Esperança, cm Vila de Cava, um Semi
nário de Orçamento Participativo. 

O evento contará com a presença de representantes do 
lppur/UFRJ, Fase e do vereador Artur Messias, e será 
aberto à comunidade. 

Patriotismo 
Buscando resgatar o scntimcnw cívico dos alunos do 

município, a Secretaria de Esportes, Lazer e Cultura, 
estará promovendo a partir de abril, todas as scgundas
fciras, o hastcamcnto da bandeira e execução do hino 
nacional no Paço da Prefeitura. 

Cerca de 30 escolas participam da iniciativa, tendo se 
comprometido e enviar um aluno para representá-las nas. 
cerimônias, que contarão também coma participação de 
bandas escolares. 

Contra-Ataque 
Àborrccido com os recentes.posicionamentos de N él

son Bornicr e incentivados pela onda das denúncias que 
prometem abalar a candidatura do secretário da Baixada à 
Prefeitura, Altamir Gomes detonou: 

- Há muito ele vem fazendo das suas. Vocês vejam a
Riosampa. Onde ele (Bornicr) · tem participação. O que 
eles sonegam de impostos não é brincadeira. Quem faz a 
contabilidade? Eu diga é o Bornicr. A Riosampa está ilegal 
até hoje. Eles tiveram um problcma com oprcfcito aritcrior 
e continuam cm {.ma situação totalmente irregular. Sem 
aprovação de obras, sem habite-se e sem nada.· 

Contra-Ataque total 
Outra de Altamir, desta vez contra Bornicr, PSDB e 

FHC: 
-Quem é Bornicr? É um sujeito que já demonstrou 

corno dcP.utado federal que não é camz�t�cr um único 
OOí I ú: s :.,,i,.w,1.9 t:>rnr.J::.> -1.:i; 92 C.&.I l1t.i-\ nf'"lõ • 11 centavo para r�ova iguaçu ou �ra a·fi aa. ror isso� e 

4,-.1, �"1.!.' •i<·•'o'..l_!!J_i:J' .u,..,. "' t .D .•1., S��IIIO _in..;_1-rtrt'3_ 1 esta onganuu com oooos os prc�, ttos ua .rtci;iau-u govc1no 
do estado, que também é do PSDB, ·está aí que é só 
promessa. Não sai disso. Onde está a merenda escolar das 
escolas do estado? 

-Aliás, e o governo federal, que também é do PSDB? O
que o F crnando Henrique faz? Só quer saber de dar 
dinheiro para os bancos, enquanto segura uma verba que 
deveria ser repassada para Nova lguaçlL Com este dinheiro 
cu pagaria dois meses do salário atrasado do funcionalismo. 

SERRALHERIA 

SOLE DA.DE 
Tr1do em· alumínio 

Box - Janelas - Portas - Grades - Divisórias 
Fromoção especial de biauguração 

Pagamento a vista: l 0% de desconto ou 
em duas vezes sem juros. 

Orçamento grátis. 

Telefone: 987•7688 
Em funcionamento a partir do dia 29 
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Show de Ginga Pura 
na festa do trabalhador 

em Belford Roxo 
A prefeitura de Belford Ação Cultural, que será um 

Roxo, através da Secretaria calendário contínuo, com a 
de Cultura e Turismo, pro- Festa de Primeiro de Maio, 
move nesta quarta-feira, 1 ° Festa Junina, Festival da 
de maio, Dia do Trabalha- Canção, Festa da Primave
dor, show com o grupo de ra, semelhante à Feira da 
pagode Ginga Pura. Este Providência, com entidades 
ano, a prefeitura inova, já filantrópicase clubesde ser
que a apresentação do grupo viços. 
e das bandas locais aconte- A segunda, explica Gla
cem em dois lugares dife- dstone, é a cultura, "a de 
rentes: na Floripes Rocha, infra-estrutura", onde é pre
no Centro do Município - visto a Casa de Cultura, com 
onde desde o Carnaval vem biblioteca, videoteca,Foyer 
ocorrendo os eventos - e na (local para exposição de ar
Avenida Manoel de Sá, es- tes plásticas) e outras de
quina comFranciscoFerrei- pendências. "Será um ver
ra Lima, no centro do Lote dadeiro polo de irradiação 
XV. dasmanifestaçõesculturais, 

Os shows têm-irúcio a uma grande oportunidade 
partir das 18h e, além do para fomentar a cultura", 
Ginga Pura, as outras ban- destacou. O novo Secretá
das locais que se apresen- rio ressalta ainda que pre
tam são: Adoradores do Sol, tende construir a· unidade 
Cabeça de Nego, Postura cultural em um local. estra
Africana, Nocaute e Guetos tégico, no "seio-de uma pra
da Cidade. ça pública", e não em um 

Estreando como Secre- prédio frio para "não ficar 
tário da Cultura do municí- burocratizado". 
pio, o s.ociólogo 'Gladstone De acordo com ele, um 
Accioly, morador a mais de tecente pesquisa metodoló-
30 anos em Belford Roxo, gica realizada pela Funda
comenta sobre as dificulda- ção Cesgranrio revelou que 
des de promover a cultura. a criação e estímulo de am-
11 Além de promover a poli ti- bientes culturais demonstra 
ca cultural, que é a de obser- ummelhordesempenhoedu- · 
var a identidade cultural e cacional, capacitação pro
correr atrás de patrocínios fissional e a melhoria de 
oficiais das esferas públicas qualidade de vida, indepen
( estadual e federal), alguns dente de classes sociais-para 
setores de inicia:iva privada aquelas pessoas inseridas 
não estão sensíveis com re- naqueles ámbientes. ''Estou 
lação ao retorno que a cultu- juntando minha experiência 

- ; rãtiãi, Ainda não se conscí:-... --êõmcf ciennslã põliti'co ai de
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an.� ' •, um oom negocio' , comp e- dacwturaae elfora. oxo , 
: tou. comentou. 
j Ex-diretor do município Com relação ao convite 
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de Nova Iguaçu, na gestão do prefeito Maior Rosa em 
de Aluísio Gama, e ex-Se- compor o seu secretariado, 
cretário de Cultura da cida- Gladstone revela que está 
de mineira de Cataguaz.es, felizpelore90nhecimento do 
Gladstone quer dar irúcio à governo. ''E uma dupla hon
execução do projeto que pre- · ra faz.er parte de secretaria
vê a construção de uma Casa do composto por pessoas de 
de Cultura no município. Se- ação e também por acompa
gundo ele, a suaatuação obe- nhar a vida política de Mai
decerá as duas linhas de or Rosa, a quem admiro por 
ação. A primeira é direcio- sua garra e determinação e 
nada para realização de ainda por estar em Belford 
eventos, chamada de Plano Roxo", finalizou. 

Associação de Caridade 
·Hospital de Iguaçu

Atendimentos:

Pronto Socorro, Maternidade, Ortopedia,
Traumatologia, Laboratório, Radiologia, Tomografia 
Computadorizada, Mamografia, Ultrassonografia, U.T.I. 

Convênios 

F ASSINCRA - MED GRUPO - SUL AMÉRICA -
PLANO VIDA - C.A.C. - FUNCEP - ENGEPRON -

ASCB - CAPECESP - CORREIOS - IP ALERJ - BOA 
SAÚDE - CNEN-URANOS - GOLDEN CROSS -
C.A.A.R.J. - CENTRESS - PETROBRÁS - VIT A

SAÚDE - AMOSP - TELERJ - C.A.S.S.I. - SILVER 
CROSS - UNIMED - SAÚDE TOTAL - EMPREMED 
- FASIUS-MEDI - SAÚDE BAMERINDUS - SAÚDE
BRADESCO - CREDICARD - SOLLO (AMERICAN

EXPRESS) - S.B.M. - PATRONAL - CLÍNICA 
MIGUEL MORONE - PLANTÃO SAÚDE - MILLER 

Atendimento 24 horas 

Rua Getúlio V argas 222 Centro Nova Iguaçu 
2767-5151 767-5542 767-2334 

CORR�IO DA LAVOURA 

Comércio de livros usados 

é sucesso na cidade 
A 

postando no potencial do mercado de 
troca e compra de livros usados, há 
três meses foi inaugurado na Rua 

Quintino Bocaiúva, no Centro, o Sebo NI 
Livraria e Bazar. 

Com cerca de 1 O mil publicações em 
suas prateleiras, os leitores encontram no 
Sebo, desde gibis até livros raros, como o 
livro �roblemas de Aritiméticas, de Paulo, 
que já não é mais publicado. 

Segundo o gerente da loja, Edi valdo Ata
. ide, existem publicações para todos os gos
tos, entre elas, revistas, gibis e livros didáti
cos. 

Estes últimos já começam a ser disputa-
. dos pelos estudante_s de Medicina, Direito, 
Engenharia, etc., que normalmente utilizam 
o sistema de troça para adquirir o que preci
sam.

Mesmo com a grande variedade de es
tilos encontrados no Sebo, com obras de 
literaturas brasileiras, Kardecista, esotéri
cas, astrólogas e didáticas, Ataíde assegurou 
que a maioria das publicações negociadas 
são as classificadas cpmo romance popu-

lar, que possuem leitores de diversas fai
xas etárias e sociais. 

- Normalmente trocamos dois livros do
cliente por um dos nossos. Os mais procura
dos são os livros da série Julia e Sabrina-, 
afumou. 

No entanto, os colecionadores de histórias 
em quadrinhos também frequentam o Sebo 
na tentativa de adquirir raridades, sendo os 
gibis antigos de super-heróis os mais negoci
ados. 

-Temos gibis que custam R$, 50, como
também alguns mais raros: A garotada está 
sempre por· aqui .trocando ou comprando o 
que temos-, ressaltou. 

Para o gerente, Nova Iguaçu estavaneces
sitando de um estabelecimento como o que 
gerência, daí o sucesso do Sebo, que já aten
de c.erca de 300 pessoas por mês. 

-Viemos para cá esperando competir com
outros similares, mas descobrimos que so
mos um dos poucos especializado no ramo 
aqui. Por isso é que somos tão procurados, 
mesmo sem ter investido em qualque�tipo de 
propaganda-, avaliou. 

O comércio de livros e revistas, na loja da Rua Quintino Bocaiuoa, vem despertando o interesse 
de um público mais interessado em leitura do que muita gente pensa 

CINEMA 

CINE RIVER IGUAÇU - Em 
cartaz 2 filmes de sexo explíci
to. Seções a partir das 14 ho
ras. Censura 18 anos. Pça 
Antonia Flores Teixeira. Tel.: 
767-0249.

CINE VERDE - "Penetre no 
templo do prazer" e "Sexo gu
loso" (filme pornográfico). Cen
sura: 18 anos. Seções a partir 

INFORME PUBLICITÁRIO 

.L 

das 13h30m. Praça da Liber
dade. Tel.: 767-7264. 

CINE CENTER 1 -"Os suspei
tos" Com Stephen Baldwin e 
Gabriel Byme. Censura: 12 
anos. Horário: 13h - 15h - 17h 
- 19h e 21 horas.

CINE CENTER 2 - "Um dimk 
no inferno". Com George Clo
oney e Harvey Keitel. Censura: 

14 anos. Horário: 13h40min -
15h - 16h30min-18h -19h30min 
e 21 h. 
CINE CENTER 3 - "Um vam
piro no Brooklin" Com Eddie 
Murphy e Angela Basset. Cen
sura: livre. Horário: 13h - 15h -
17h - 19h e 21 horas. Iguaçu 
Center. Av. Marechal Floriano 
Peixoto, 1.480 - Tel.: 768-
0767. 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL 

DE NOVA IGUAÇU 

ATENÇAO, CONTRIBUINTE: 
Não deixe de pagar os seus impostos em dia. 

Agindo assim, você estará contribuindo para a efe
tiva realização de obras em todo o Município de 
Nova Iguaçu. E poderá, também, exigir do Governo 
Municipal a prestação dos serviços públicos tão 

, . 

necessanos 
todos nós. 

à melhoria da qualidade de vida de 

PÁGINA3 

Repúdio à 
violência 

-- Sara Baroud David 

O Centro de Direitos Hu� 
manos de Nova Iguaçu quer, 
de público, unir-se a todas as 
Entidades e pessoas compro
metidas com os Direitos Hu
manos, para denunciar e re
pudiar o massacre de Eldora
do dos Carajás, no Pará. A 
chacina ocorrida em 17 de 
abril último, resultando na 
morte pelaPolíciaMilitar, de 
24 trabalhadores brasileiros e 
u� policial, além de dezenas
de feridos e muitos desapa
recidos, dá continuidade 'à

· história de violência no cam
po não só no Pará, mas tam
bém em inúmeros outros 
Estados.da Federação . 

Que crime cometeram es
ses brasileiros? O crime de · 
buscar um pedacinho de ter
ra, não para acumularem _ri
queza e poder, mas sim con
dições para sua sobrevivên
cia e da sua família. · 

Que Brasil é esse? � 
Sistema é esse? Que Modelo 
é esse·? 

Que Governo é esse? 
Onde e quando milhões de 
brasileiros encontrarão a par
te que lhe pertence nos 
8.500.000 KmZ de Brasil? 

Se fogem para a cidade, 
não há emprego nem mora
dia. Se ficam no campo, não 
conseguem terra para plan
tar, nem morar. Que pers
pectiva o Governo oferece? 
Não dá para ficar calado. A 
sociedade elege e paga o Go
verno, oferece propostas para 
a situação dos excluídos, no 
entanto a política social está 
relegada. 

Há a00s se..lu.tan.este País 
pela Reforma, l\g�a � por 
todas as reformas que pos
sam, de.fato, transformar essa 
sociedade excludente numa 
sociedade com justiça social. 

Exigimos do Governo 
Brasileiro: 

Refol"Ma Agrária já! 
Uma política econômi

ca que garante emprego e 
condições de vida digna 
para todos os hr8s8ileiros •. 

Punição para os culpa
dos e indenizaç� às famí
lias atingidas pel9 massa-
cre. 

Apresentamos nosso com
prometimento com o Movi

. mento dos Sem Terra em 
todo o território nacional. 

Sara Baroud David é 
presidente do Centro de 
Direitos Humanos de NI. 

Salgad .. os. 
para fe�tas 

Dez reais o cen
to. Para encomen
das acima de 1.500 
salgados R$ 8,00. 
Fritura grátis no lo
cal da festa. Tratar" 
com Tereza pelo te
lefone 768-704 7. 



Presente nas lutas da classe trabalhadora 

Editorial 
Esta situação não 

p o d e  
continuar. Os traba
lhadores nunca pas
saram por momentos 
tão difíceis. Fome e 
·miséria têm sido o
prato de cada dia de
milhões de famílias
que não conseguem
sobreviver 1 com este
que é o pior salário
mínimo da história
d o  p a í s ,  (C r$
17 .000,00).

O Plano Collor 2 

veio confirmar o que 
já existia no .plano 
Collor 1:arrochosala
rial, desemprego, in
f lação,  r e ce s s ão,  
fome e miséria. 

Já v i m o s  r e a l 
ment e es te  f i l m e  
antes. 

O -congelamento 
mais uma vez foi uma 
farsa porque se finge 
congelar os preços, 
quando já estavam 
insurpotáveis para os 
t r aba l h ado r e s  e 

congelou. salários·, 
quando j.á não se po
dia comer-com ele. 

Um ano depois o 
governo Collor de 
Melo é um verdadei
ro desastre, comple
tamente desacredita
do pela a,upla maio
ria da pop�.ilação. 

O final deste filme 
é previsível de mais 
para os br:1sileiros, já 
cansados Je pacotes 
milagrosos que ser
vem aper.as para <li-

Rio de Janeiro, março de 1991 

minuir cada vez mais 
o já minguado salário
dos trabalhadores e
piorar as condições.
de vida, jogando pa
ra o ai to os preços e
as tarifas públicas.

Por  s u a  v e z, o 
c o n g r e s s o  nao 
cumpre o seu papel, 
não cone ede reposi
ção salarial e fixa 
reajustes ridículos. 

A saída para os 
trabalhadores é a de
fesa intransigente 

d o s n o s s o s i n t c
resses. 

Procure o seu sin.-
, 

dicato, participe das 
assembléias e reu-

. -

n1oes. 

SINDICALIZE-SE. 

UMA ABELHA 
S.O NÃO FAZ

PRESSAO. 
POR SALÁ�IO, 

EMPREGO E PAO. 



Rio e SP reprovam Collor 

Como você classifica o 
desempenho do Presidente Cot�or 

Total RJ SP 
·················· ....... , ....................... ·······•····························· ···· · · ·······:····· ............ , .......... , .... ,,, ' . .

Ótimo 4 4 4 
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Não opinaram 3 3 2 

.. 

JORNAL DO BRASIL 

Secretarias da CUT 
Secretaria de 
Políticas Sociais 
Reunião da comissão de 
mulheres da CUT, to
das às segundas-feiras, 
às 17 horas. 
Secretaria de 
Formação Sindical 

Março 
Dia 20 - Análise de 
conjuntura - sede da 
CUT/RJ 
22, 23 e 24- CPES I -
Magé 
29, 30 e 31 - Estatais 
- Mangaratiba
Ab 1 

12, 13 e 14: CPES II 
(Mangaratiba) 
19, 20 e 21: Novas Tec
nologias (Mangaratiba) 
20: Encontro Regional 
de Formação Sul -
Fluminense (Volta Re
donda) 
2�, 27 e 28: CAS (Man-

garatiba) 
Secretaria 
de Política Sindical 
Reunião das oposições 
cutisttas toda segunda 
quarta-feira do mês, às 
19 horas na  sede da 
CUT. 
FÓRUM DE 
ADVOGADOS DA 
CUT 
A próxima reunião do 
fórum será no dia 19 de 
março, às 18:30 horas, 
na sede da CUT. Fazem 
parte da pauta da reu
�i_ã? os s�J�ui�t�s t�m�s:
�mposta s1nd1cal, o re-
passe do imposto sindi
cal e a portaria do Mi
nistério do Trabalho e 
informes da delegação 
da CUT/RJ que partici
pou do intercâmbio 
Brasil-Estados Unidos� 
sobre sindicalismo ame-
ncano. 

Ato _pela libertação 
de Romildo e Boni 

Há mais de 60 dias os 
vereadores Romildo 
Raposo (PT) e Manuel 
Boni estão presos numa 
cela da delegacia do 
bairro de Serraria, Dia
dema, acusados de te
rem "incitado" os ocu
pantes do terreno da 

,.. Vila Socialista a resisti
ren1 aos mais de 800 po
liciais militares que os 
retirariam dali à força. 

Sabemos que esta é 
mais uma grossa menti
,ra arquitetada pela jus
tiça paulista para intimi-

li 

EXPEDIENTE 

Jornal da Central Única dos Traba
lhadores 

Av. Pres. Vargas, 502, - 18? andar 
Tel.: 233-8836 

DIRETORIA EXECUTIVA 

Presidente - Jaime Santiago -
metalúrgico 

Vice-Presidente - Júlio César Costa 
-bancário

Secretário-Geral- Everton Carva
lho - engenheiro 

l '.' Secretário - Bartolomeu Citeli da
Silva- metalúrgico de Volta 

Redonda 
Tesoureiro - Luiz Antônio Pereira 

e Souza -bancário 
l '.' Tesonreiro - Carlos Fernando de

dar o movimento dos 
sem-teto e manter pre
sas as suas lideranças, 
no interesse dos especu
ladores da região. 

Para exigir a liberta
ção de Romildo e Boni 
uma solução para o pro
blema das famílias que 
ocupam terrenos em 
Diadema ( como as que 
estão há meses na loca
l idade do Morro do 
Samba), aconteceu em 
São Paulo um ato, no 
dia 1 �1 de março, na Câ
mara Municipal. 

Oliveira- FASUBRA 
Secretário de Política Sindical -
Geraldo .Cândido - metroviário 

Secretário de Imprensa e divulgação 
- Sitas Teixeira Alves -

metalúrgico 
Secretaria de Políticas Sociais -

Janira Rocha Silva - previdenciária 
Secretário de Formação Sindical -

Wilson Farias - laticínio 
Diretor Executivo - Fernando 
Antônio da Silva - ferroviário 

Secretário responsável pelo jornal da 
CUT -Sitas Teixeira Alves 

Ediçâo - Cláudia Santiago - MTB 
14915 

diagramação e arte - Luís Henrique 
do Nascimento 

Jornal da CUT P. 2

O Perfil do Catista . 
RETRATO DA CUT. 

Agora você pode enten
der como é, o que pensa e 
o que faz o dirigente e o
ativista sindical da Cen
tral Ún ica dos Traba
lhadores. A Secretaria de
Política Sindi al coorde
nou um trabalho de pes
quisa organizado pelos
sociólogos Leôncio Mar-

--

tins Rodrigues. Suzana
Sochacczewski. Ivan J a-

come Rodrigues e Maria 
Silva Portella de Castro, 
aplicado durante a reali
zação do 3 �1 Congresso 
Nacional da CUT. em Be
lo Horizonte. MG, de 7 a 
11 de setembro de 1988 
(com atualizações), onde 
desenha o perfil do diri
gente e do militante cu
tista. 

O caderno Retrato da 
CUT. além do perfi l .  

aponta dados relativos à 
composição de estrutura 
sindical brasileira e à in
fluência da CUT por setor 
de atividade e região .. 

Adquira seu exemplar, 
afinal, "uma organização 
que se questiona e se pes
quisa a si mesma demons
tra sua preocupação em 
renovar-se, afirma-se e 
forta·lece sua prática de
mocrática". 

Campanha de sindicalização 

Quase todas as ,CUTs esta
dua i s  já se  e ng:ajaram n a  

. � . 

Campanha Nacionál de Sindica-
lização. As perspe tivas de filia
ção de  1 mi lhã9 de  traba
lhadores aos sindiçatos cutistas 
são boas. visto a repercussão 
que a Campanha tem tido pelo 
País. Os sindicatos1publicam em 
seus materiais slogans e repro
duzem o símbolo da campanha: 

abelha: Se você não tiver condi
ções de reproduzir ou de desen
volver os materiais publicitários 
de acordo com as especifici
dades da categoria. comunique
se com a CUT Nacional. na Se
cretaria de Imprensa para orien
tações. 

Uma abelha só não faz pres
são. Sindicalize-se. 

-o sE GANHA,
NA · tcoNau1sTA.

Tra_nsamazônica em pauta 
Nos dias 21 e 22 de 

m a r ç o d o i' s c o m p a
n hei r os do Departa
mento Estatlual dos 
Trabalhadores Rurais 
do Pará. Airton Saulei
ro e do Sindicato dos 
Trabalhador� Rurais 
de Altamira. José Ge
raldo Torres estarão no 
Rio de Janeiro para di
vulgar e conseguir ade
sões para o Movimento 
pela Sobrevivência na 
TransamazôniGa. 

A seguir um trecho 
da "Carta da Transama
zônica: 

"A Transamazônica 
completou 20 anos em 
1991. "A terra sem ho
mens para homens sem 
terra, .. tão propagan
d e ada pelo governo 
Médici. não passou de 
um sonho para milhares 
de agricultores de todo 
o País. Fomos arranca
dos de nossa terra ...

Não poupamos forças 

Asseio e Conservação em greve 
O lixo vai acumular ... 
... se o patrão não pagar! 

Esta é a disposição 
dos trabalhadores que 
participaram, da última 
assembléia em as�eio e 
conservação. 

O pessoal da Com
lurb conquistoJ aumen
to no ticket. Mas o pes
soal  da  Fluminense 

continua parado. Por 
enquanto, o� patrões se 
recusam a negociar, e o 
sindicato não apresenta 
o movimento como uma
luta de todos os traba
lhadores em asseio. A
data-base é a mesma
nas duas empresas. As

para tornar a Transa
mazôn ica uma região 
próspera e desenvolvi
da. E difícil ficar calado 
diante desse tipo de po-
1 í ti c a governamental 
q u e  t r a n s f o r m o u  a 
maioria dos colonos em 
bóias-frias e meeiros, 
numa situação de aban
dono e sofrimento. 

São 20 anos de desca-
so por parte do governo 
e de lutas para melhorar 
a situação d� populacãb 

reivindicações da cate
goria são as seguintes: 
piso igual ao dos da 
Comlurb. aumento de 
153% sobre o piso, vale 
transporte de acordo 
com o preço das passa
gens, ticket alimentação 
de Cr$ 700,00, paga
mento de insalubridade 
para todos e estabili
dade no emprego por 
um ano, para todos os 
grevistas. 
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T.rabalhadores reagem.
Param contra as

demissões e por aumento salariàl 

Petroleiros 
continuam greve 

Sindicatos entram 
na justiça contra 

demissões 
O Comando Nacional dos Petrolei-

Os petroleiros estão em greve há mais de ros vai entrar com 11epresentação na 
Polícia Federal, contra o Eduardo Fer-

duas semanas reivindicando o fim do processo reira e demais diretors e superinten-

de privatização, readmissão de 800 demitidos �
e
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G e li Os 'ça-0 das e das /a no artigo 197 do Códígo Penal. no OVernO O Or, rep l p r Sa - Ao mesmo tempo,através das asses-·
riais, Criação de COmiSSÕeS de Saúde e pfanO de sorias jurídicas, o Comando e os sindi

catos estão providen�ando a instala-
carg os e salários. A direção da empresa não ção de inquérito. ju to ás delegacias 

tem mostrado disposição de negociar seria- �� ��
1
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t b Ih d E t , t 
· dades. Os responsáveis terão que res-

p • 
d 

• / • men e com OS tra a a ores. nquan O lS O O ponder criminalmentepor seus ato(9 revi enc1ar1os param movimento cresce em todo O paÍS. art. 148 do Código Penal determina 
prisão de um a três anos), 

A�:!.�! :r.�:s��:,,:!s:�-o_:_pa-_rc_i_a-lm_ e_n -te-. ------=--R-=-:IO,-,D=-:E=-=-JA--=--=N--=E==1R=-o=--: ---� por tempo in d e terminado 
a direção da empresa durante o ESPIRITO SANTO: produção Macaé: todas as plataformas im de semana, nossa greve conti- parada parcialmente. aderiram á greve, exceto as de nua firme e forte. Verifique o ALAGOAS/SERGIPE: produção Pampo, PNA-2 e Carapeba-1; uadro nacional: parada parcialmente. quase todas já se âesembarca-
IO GRANDE DO SUL: total- RIO GRANDE DO NORTE: pro- ràm; em lmbetiba, à adesão ente p�rado. . dução (?arada parcialmente. chegou a 60% e o Diren parou 
ARANA/S. CATARINA: total- CEARÁ: produção parada par- totalmente; 85% das plataformas ente parado. cialmente. estão sendo operadas precaria-
AUÁ: totalmente parado. MINAS GERAIS: produção pa- mente por engenheiros. 
UBATÃO: totalmente parado. r:ada parcialmente. Cenpes: adesão de90% do tur-. J. DOS CAMPOS: totalmente DUQU� DE CAXIAS: produção no e de 60% do administrativo. arado. parada parcialmente. Torguá/Ilha: adesão de 95% 
}.\.MPl�AS: totillmente parado. MANAUS: refinaria operada por do turno e de 70% do administra-

BAHIA (Sindipetro) totalmente engenbeiros. · tivo. . ' parado. SÃO PAULO: greve parcial nos Edise: os 300 companheiros 
BAHIA (Stiep): produção parada terminais/Diproc. que estavam em greve resolveram voltar ao trabalho. 

Profissionais de Educação 
pressionam Moreira 

Os 110 mil profissionais da Educa
ção da Rede Estadual desta vez resol
veram adiar o início do ano letivo. Es
ta foi a forma encontrada pela catego
ria de pressionar o governador Morei
ra Franco a pagar - os salários em dia
( eles estavam saindo com mais de uma
semana de atraso), a segunda parcela
do décimo terceiro e do abono de fé
rias e a regularizar a situação do pes
soal em estágio probatório. Estes pro
fessores foram aprovados no último
concurso mas tiveram que se submeter
por seis meses ao estágio, trabalhando
normalmente e recebendo apenas 80
por centQ do vencimento base, e mes
mo assim com atraso de até dois
meses. Além disso, estes educadores
tiveram que responder a um questio
nário que violava completamenttY a 
privacidade de cada um. O salário de 

um professor do estado hoje é Cr$.
28.773,24. 

Na rede municipal o pessoal luta pa
ra derrubar o plano de carreira sancio
nado pelo prefeito Marcello alencar. 
Embora várias entidades representati
vas do funcionalismo do município ti
vessem se reunido e elaborado uma
proposta de plano, a Câmara Munici
pal e a Prefeitura ignoraram estas rei
vindicações e aprovaram o projeto de 

Marcello. Os educadores correm ago
ra atrás do prejuízo. tentando revogar 
a Lei, considerada, autoritária e lesiva 
aos trabalhadores. Não aceitamos este 

plano anti-democrtico e que só estimu
la a competição e o apadrinhamento,
afirma Florinda Lombardi, presidente 

do Sepe, Sindicato Estadual dos Pro
fissionais da Educação. 

Banco do Brasil e CEF podem parar 
A proposta é do somando nacional 

das duas estatais. E do protesto do 
funcionalismo contra a política de 

· arrocho, recessão e privatização. O 
Banco do Brasil tem indicativo de pa
rar 24 horas e a Caixa Econômica Fe
deral, de uma. Os funcionários dos 
bancos privados decidem como vão se

manifestar no dia nacional de luta. na 
assembléia do dia 13. Todas estas ini
ciativas fazem parte da campanha de
reposição salarial, tradicional nesta ca
.tegoria, que tem data-base em se-

Rodoviários de 
Niterói querem 
equiparação 

com paulistas. 
Os rodoviários de Niterói estüo em campanha salarial ( database l :' de março) e querem equiparaçüo com os rodoviúrios paulistas. Reajuste de 28.467c para t'wtoristas. o que significa piso d� Cr$ 112 mil e reajuste de 

J 1.1 r;, para cnbradores. piso de Cr$ 6� mil 

tembro. 

Os bancários reivindicam uma repo
sição salarial de 117%. Além da
camp,tnha de reposição. os bancários
estão envolvidos com a escolha da no
va diretoria. O colegiado que adminis
trará o Sindicato na gestão 91/94. será 
escolhido de 15 a 18 de abril. Votam os 
40 mil bancários sindicalizados. Até o 
mom.e n to, duas  chapas f iz e ram 
convenções. Todas duas defendem as
bandeiras da CUT. 

Metalúrgicos 
do Rio lançam 

campanha 
O Sindicato dos Metalúrgicos do

Rio de Janeiro iniciou esta� semana
uma agressiva campanha puhlicitútia.
Vão ser utilizadas. além dos adesivos e
cartazes. out-door e anúncios no rádio
e na TV. 

O ohjetivo da campanha. segundo
Carlos Manuel. presidente da entidade 

e despertar a populaçüo fluminense 
para a manutcnçüo dos empregos e pa
ra as perdas salariais impo�ta,; pelo 
Plano Col1�1r. No caso dm Metalúr!.!i-
cm 1:stá em 24-Vé . 

' 

Demissões 
continuam 

na Ferrovia Em cumprimento á política de esvaziamento e sucateamento da ferrovia colocada em prática pelo Governo Collor, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos {CBTU) continua procedendo as demissões iniciadas em janeiro último e que deverão atingir um total previsto de 4.400 trabaçlhadores. O Sindicato dos Ferroviários da Central do Brasil vem denunciando as diversas irregularidades verificadas nessas demissões, como a dispensa de diretores e delegados sindicais, assim como de cipeiroa que, de acordo com a lei e os princípios constitucionais, tem estabilidade no emprego. O presidente do Sindicato, Carlos Santana, deputado federal, (PT). em seu primeiro pronunciamento no ,Congresso N�cional, criticou as demissões em massa na CBTU e denunciou a intensão do_ Governo Collor de iniciar a dispensa de cerca de 10 mil ferroviários da Rede Ferroviária Federal S.A. O Sindicato e a categoria estão lutando para impedir novas demissões e a reintegração dos ferroviários que foram despedidos. 
Greve dos garis 

dura 4 dias 
Os garis da Comlurb paralisaram

suas atividades durante 4 dias reivindi
cando reajuste salarial de 95.66% e 

aumento do valor do auxílio alimen
tação. 

Com a greve o auxílio alimentação
passou de Cr$ 11.000.00 para Cr$
18.000,00 mas o prefeito se recúsou a
abrir mão do reajuste conforme
prevê a política salarial em vigor. 

Os gans estão aguardando o julga
mento do dissídio coletivo marcado 
para o dia 14. 

Reposição das perdas 
salariais, (441,08%), 
reintegração dos demi
tidos e em disponibili
dade, contra a privati
zação da saúde e da pre
vidência. · É por estes e 
outros motivos que os 
previdenciários de todo 
o Brasil vão eriti:ar ellL
greve, por tempo inde
terminado, a partir do
dia 15 de .marco.

A paralisação vai 
atingir mais de 200 mil 

trabalhadores em todo 
país, engloban·do os 
previdenciários, funcio-� 
nários do Ministério da 
Saúde e do Trabalho. 
Paralisação barra fim 
do PCCs 

-

A paralisação dos 
previdenciários no dia 7 
de fever.eiro ating.iu, o 
país inteiro. 90% da ca
tegoria cruzou os braços 
e barrou o fim do PCC�, 
medida embustida no 
plano econômico 

Fevereiro foi um mês 
de lutas e vitórias Aconteceu no mês de fevereiro dois importantes movimentos de trabalhadores, no Estado de São Paulo. Os metalúrgicos da autolatina (união da Volks e da Ford), de São Bernardo do Campo, ganharam as páginas e manchetes dos grandes jornais quando entraram em greve e realizaram uma série de manifestaçõees, contra o anúncio de 5110 demissões. A empresa recuou,· e não demitiu ninguém. 

em Santos, litoral paulista a.coisa também não ficou boa para o governo collor. Depois de 22 dias em greve pela reposição das perdas salariais, os portuários foram brindados com 5 .300 demissões. No dia 28 de fevereiro uma iné-dita greve geral de solidariedade, assumida por 34 sindicatos e apoiada pela prefeitura paralisou a cid�de por 24 horas. E isso aí companheiros. PORTERRA, SALÁRIO E PÃO. 

Radialistas estendem 
a base para o interior 

A promessa foi  fei ta na campanha eleitoral pela chapa da CUT. há um ano e meio na direção dos Radialistas do Rio, e agora torna-se realidade. Várias cidades como Barra Mansa, Volta Redonda, Búzios e várias outras, já começam a sindicalizar os profissionais da área no 
Eletricitários 
recebem39% 

de reajuste 
ús 7 mil eletricitários da Companhia 

de Energia Elétrica (CERJ) retorna
ram ao trabalho depois de 18 dias em 
greve. A paralização atingiu 44 muni
cípios do Estados do Rio. 

A categoria conseguiu 39% de repo
sição salarial. A reivindicação era de 

95%. 
Geraldo Antonio Rebelo. presi

dente do sindicato considera que o
movimento saiu vitorioso. 

A greve foi julgada abusiva pelo tri
bunal Regional do Trabalho, como
abusivas, na últi,,:-. quinta-feira. 

Sindicato Estadual. Foi aprovado um novo estatuto da entidade no início do mês de março no Encontro Estadual da categoria. Paralelo a isto, os radialistas estão em campanha de sindicalização. Hoje, existem 3.200 associados, numa base de 10 mil. 
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foto: João Roberto Riooer/lmagens da Terra 

Assassino de Sebastião 
Lan condenado 
a 14 anos. 
Mas a violência 
no campo continua 

Monica Ran1os - Imagens da Terra 

inda não foi o jul- participam da luta pela 
gamento dos assas- posse da terra, de Norte 

sinos de Chico Mendes, a Sul do país. São mui-
com as severas conde- tos Chicos Mendes, Ex-
nações, que pos fim a peditos e Lans. A justi-
violência que reina no ça só se faz quando o 
campo. Expedito Ribei- caso ganha destaque e a 
ro já foi morto, seu su- opinião pública se mo-
cesssor sofreu um aten- biliza. E a luta pela re-
tado, assim como tantos forma agrária continua 
outros, quase que dia- sendo uma bandeira 
riamente, mandantes e que parece só ser funda-
assassinos parecem não mental na vida destes Julgamento dos assassinos de Sebastião Lan/Cabo Frio. 1990 

se importar com a justi- martires que já produzi-
ça - ele apostam na mos e continuaremos a 
i m p u n i d a d e , c o m o cnar. 
aconteceu no caso Lan, Esta é a mesma impu-
em que um dos pistolei- nidade na qual acredi-
ros, Helio Barros Filho, tou, durante toda� vida 
condenado a 16 anos de o intermediário do as-
prisão, bebia cerveja li- sassinato de Lan, o Zé 
vremente com os poli- Florzinha, que t�m uma 
ciais da escolta, logo enore ficha µenal, en-
após o julgamento. globando desde crimes 

Milhares de pessoas por conflitos _de terra 
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até outros t1 os de vio
lações, todo prescritos 
pelo tempo. Lan mor
reu na luta p"lo assenta
mento de cerca de 300 
famíl ias  a fazenda 
Campos No os. em Ca
bo Frio. El carregava 
d ocu1nen s im p o r
tantes sobr a desapro
priação e o assentamen
to naquela 'rea. Foi to
caiado e as assinado co
vardcn1ent . A batalha 
continua e os posseiros 
da Can1pos ovos, Jun
to com a T e a CUT 
marcaram 1 na audiên
cia com o superienten
den te 1egion' l do Incra. 
A audiêncja 'oi desmar
c a  d a e o d e s c a s o
continua. 

O sitiante José Cordeiro, 
o Zé Florzinha, foi conde
nado a 14 anos de prisão,
ele e o intermediário do as
sassinato do P. ·esidente do

Sindicato dos Traba
lhadores Rurais de Cabo 
Frio, Sebastião Lan, que 
aconteceu em junho de 88. 
Os sete jurados foram 
unanimes na condenação. 

O advogado de acu
saçãó, Arthur Lavigne, 
afirmou que vai recorrer da 
sentença, pedindo o agra
vamento da pena .. 

Lan foi assassinado 
quando se dirigia a uma 

audiência com o então 
ministro da agricultura, 
levando documento sobre 
a desapropriação da 
Fazenda Campos Novos, 
de propriedade de J a mil 
Mizziara. A expectativa 
agora é que Mizziara, o que 
havia sido pronunciado por 
falta de provas, volte ao 
processo e possa ser jul
gado como mandante do 
cnme. 

João Roberto Ripper/lmagcns da Terra 

Sebastião Lan Helio de Barros, pistoleiro condenado bebendo no bar com policiais 

A 
revista "Retrato da
CUT" editada pelas 

secretarias de Imprensa e 
Divulgação e Políticas so
ciais da CUT Nacional ana
lisa a participação da mu
lher no 3? CONCUT. 

Casada e com filho nem 
pensar 

Segundo a pesquisa as 
mulheres mais jovens ocu-

. . 
pam mais espaço no movi-
mento sindical que as mais 
-velhas; quase 80% das mu
lheres presente tem entre
20 e 40 anos e metade das
mulheres presente no 3 %
CONCUT é solteira. So
madas as viúvas ou divor
ci:1das, tem se um pouco
mais de dois terços do to
tal. Conclusão, a maioria
das mulheres presentes ao
congresso são pelo menos,
parcialmente· liberadas das
funções domésticas.  A
grande maioria dos ho
mens, entretanto é casada.
Quer dizer para as mu
lheres casadas e com filhos
fica difícil participar.

A militância da mulher é 
recente 

CUT analisa participação 

da mulher 
no movimento sindical 

Publica,nos esta ,natéria e,n lzumenagen1 ao dia 
Internacional da Mulher, 8 de 11 {(rço. Há 134 anos atrás 129 
mulheres foranz queinuula '-; enz w,za fábrica, em Nova York 
por reivindicaren1 reduc, o,> , la _im na ela de trabalho. O patrão 
ateou fogo á fábrica. 

"Cerca de dois terços das 
congressistas têm de dois a 
cinco anos de militância 
sindical". A maioria das 
mulheres começou a parti
cipar da atividade sindical a 
partir da metade da década 
de 80, enquanto apenas a 
metade dos homens come
çou a militar nesta época. 

No mercado de trabalho, 
seu reino é a educação 

Encontra.mos o maior 
número de mulheres entre 
os trabalhadores na educa
ção, no serviço público e na 
área de serviços. 

A pesquisa traz uma no
vidade: 23% das mulhere� 

presentes ao 3 CONCUT 
, icram do campo. As mu
lheres com dipl ma ·umver
si tário ocupa a metade 
dos postos. 

A mulher precisa de 
escolaridade ma· or para 
ocupar o mesmo cargo 

Apena� 10''°<: da� mu
lheres presentes ao 3.' 
CONCUT é analfabeta. 
Ao mcmso tC'mpo. quase 2 
metade dos congressista� 
tem curso "uperior com
pleto. 

As mulheres nã rhegam à 
p t' ·idê ci· 

Apenas 13,9% do núme
ro de mulheres presente5 
ao 3'.' CONCUT são presi
dentes de entidade. 

"Um rápido perfil da� 
congressistas mostra, en
tão, ·que a maioria é soltei
ra, tem entre vinte e qua
renta anos e instrução su
perior. Mais da metadE 
trabalha no setor de servi
ços e de educação, e um 
terço vem do campo. sãc 
professoras, profissionai� 
de nível superior e traba
lhadoras rurais com menm 
de cinco anos de militância. 
na maior parte das- vezes. 
Um terço é delegada de 
base, e embora 50% dela5 
façam parte de diretoria5 
sindicais poucas estão na 
presidência". 
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(;) caminho certo para crescer 

Um projeto de 
d e s e n v o l v i 
mento regional 
está merecendo 
da Secretaria do 
Trabalho e Ação 
Social ao Estado 
uma atenção to
d a especial: 

trata-se do Pólo Têxtil Mané Gar
r)nha. Essa é urna idéia que pre
tende reverter a situação de 
miséria e atraso que a cada ano 
aumenta na região fluminense, 
ande outrora já floresceu um ex
pressivo surto de desenvolvi
mento, representado pela fábrica 
Nova América. A fábrica, urna 
p,resença na vida de várias ge
rações de trabalhadores de Pau 
Grande, terra do inesquecível 
Mané ·Garrincha, está servindo 
� símbolo para modifiçar a 
r�alidade do município. E ali, 
b;em em frente à velha fábrica, 
n'a praça Montese, nome que ho
menageia um passado de luta dos 
b'rasileiros em defesa da demo
cracia, que fizemos a primeira 
reunião de trabalho para traçar 
os planos que vão nortear a mu
dança anunciada. Os planos, até 
pôucos dias discutidos na base de 
informações trazidas por lideran-. 
ças sindicais têxteis, agora já tem 
e1>trutura e conteúdo para sair do 
papel e se tornar uma realidade. 

A primeira providência já foi 
tomada: conseguir apoio finan-
7eiro_ para dar _início à o�r�. E
isso Já consegu1mos: o mm1stro 
Walter Barelli, do Trabalho, já 

se comprometeu em apoiar o pro
jeto que será encaminhado ao 
BNDES Qara receber recursos do 
F A T (Fundo de Apoio ao Traba
lhador). Outro apoio certo que 
virá é do Banerj, interessado em 
promover todos os movimentos 
que contribuam para tirar o Rio 
de Janeiro da recessão. 

O Pólo Têxtil Mané Garrin
cha vai ser um marco de desen
volvim_ento para Magé, Caxias, 
Petrópolis e outros municípios da 
região, que certamente serão atra
í dos pela possibilidade de incre
mentar negócios. Será algo que 
lembra um pouco Vilar dos Te
les, mas com características prq_
prias, que além de oferecer um 
comércio têxtil mais diversifi
cado, terá condições de propor
cionar um breve passeio turístico, 
pois as belezas naturais do local, 
na subida da serra_, entrarão no 
projeto como um atrativo à parte. 

Criar empregos, oferecer 
oportunidades e trabalhar para 
ajudar o país a sair da crise é uma 
idéia que tem sido o motor das 
atividades do governo do Estado. 
O Pólo Têxtil de Pau Grande 
pode ser o começo de uma nova 
etapa para esta região esquecida 
e totalmente sem perspectivas de 
solução para seu atraso .. Tenho 
certeza que até o final deste go
verno o município de Magé terá 
sua economia reaquecida e a sua 
população recebendo os benefí
cios dessa virada. 

Carlos Alberto Caó é jornalista 1\'
e secretário de Trabalho e Ação 
Social do governo Leonel Brizola 

Jorge Gama, agora delegado, 
quer relacionar CBTU e Rede 

O ex-deputado federal Jorge 
Gama foi nomeado anteontem dele
gado do Ministério dos Transportes 
no Rio de Janeiro pelo ministro Al
berto Goldmam. A principal atri
buição de Gama será coordenar a 
política de transporte no Estado, fa
cilitando a relação entre a CBTU, 
a Rede Ferroviária Federal, a Com
panhia Docas e o DNER com o mi
nistério. 

Ontem, Jorge Gama lembrou que 
r 

essas quatro empresas têm total li
berdade administrativa para desen
volver suas atividades. "Minha 
função será facilitar a interrelação 
entre as empresas e o Ministério dos 
Transportes", explicou. 

Ex-presidente do PMDB do Rio, 
Jorge Gama também tratará da atua
lização do cadastro das aposentado
rias dos funcionários do Ministério 
dos Transportes no Estado. 
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Bispos em congresso discutem 
a ''comunhão'' igreja/sociedade 

Uma reuniao realizad:1 na 
noite da última sexta-feira na Ca
tedral de Nova Iguaçu marcou o 
lançamento da Semana Social Re 
gional do Estado do Rio de Ja
neiro da Conferência Nacional 
dos Bispos Brasileiros (CNBB). 
Organizada pelas Pastorais So
ciais da CNBB, a Semana Social 
visa elaborar alternativas para 
uma convivência social mais har
mônica. O evento ainda vai per
correr os municípios de Valença, 
Itaguaí, Volta Redonda e Duque 
de Caxias. A abertura contou 
com a participação do coorclena
dor da Campanha Nacional de 
Combate à Fome e à Miséria, o 
sociólogo Herbert de Souza, o 
Betinho. 

''O trabalho da CNBB com-

cide fundamentalmente com o 
que estamos realizando por todo 
o país. Todo este panorama caó
tico por que passa o Brasil parte
da crise de uma sociedade mar
ginalizada como a nossa'', atacou
Betinho, lembrando que o presi
dente do Conselho Nacional de
Alimentação (CNA) é o bispo de
Duque de Caxias, Dom Mauro
Morelli. O sociólogo evocou tam
bém a participação da igreja em
todos os movimentos de transfor
mação político-social.

Até meados de outubro -
prazo previsto para término das 
Semanas Sociais - cada Diocese 
participante id desenvolver os te
mas separadamente: desenvolvi
mento econômico, estado 
democrático, sujeitos e valores 

emergentes e dominação política 
e cultural. "A intenção é criar 
alternativas para que esses gru
pos participem de maneira mais 
ativa na sociedade", disse o co
ordenador da Semana no Estado, 
Gilberto Dias da Silva. 

O lançamento da Semana So
cial contou com participação dos 
bispos de Nova Iguaçu, Dom 
Adriano Hipólito; Valença, Dom 
Elias Manning; Itaguaí, Dom Vi
tal Wilderink e padre Inácio 
Neutzling, coordenador nacional 
da Semana. Em julho do ano que 
vem, serão aproveitados os rela
tórios resumindo as discussões 
realizadas e as conclusões apre
sentadas pelas Dioceses, por oca
sião da Semana Social Nacional 
da CNBB. 

Foto: CIAudio Lúcio 

A Semana Social R_egigpal c_ta GNBB foi �berta anteontem com um debate. Betinho esteve presente

·.
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Intergração 
jornal-escola 
em S.Paulo 

SÃO PAULO - Os quase 200 
alunos da Escola de Comunicações 
de Artes da Universidade de São 
Paulo (USP) que participaram da 1 i 
Semana Estado de Jornalismo, en
cerrada sexta-fera, deixaram o pré
dip do ''Estado'' entusiasmados com 
a perspectiva de uma aproximação 
ainda maior do jornal com a escola. 
Sérgio Yamasaki, de 21 anos, citou 
"a iniciativa do 'Estado' incenti
vando as escolas de comunicação a 
participar de eventos ligados à área''
como o ponto forte do 'programa. 
Sérgio Ynemine, de 21 anos, desta
cou como ponto forte "a criação do 

• Prêmio Excel Banco de Jornalis
mo".

Todos eles assistiram, sexta
feira, a um debate sobre as relações
empresa/imprensa, com a partici
pação do presidente da Abifarma,
José Eduardo Bandeira de Mello e
das jornalistas Suely Caldas e Ana
Maria Géia. Bandeira de Mello in
sistiu na neces.sidade de as empresas
abrirem-se para a imprensa, ''uma
condição imposta pelo regime de
mocrático e diversa daquela vivida
no período ditatorial".

A maioria dos estudantes presen
tes à Semana Estado de Jornalismo
entregou reportagens que concor
rerão ao Prêmio Excel Banco de Jor
nalismo, tendo por tema ''Persona
gens Urbanos -Agentes Econômi
cos''. A melhor matéria será publi
cada pelo "Estado" e seu autor
receberá um computador pessoal
com programade edição de texto e
impressora. Ele estará classificado
para o prêmio final. ao qual concor
rerá com representantes de três ou
tras escolas de Jornalismo (Fiam,
PUC e ':ásper Lfbero) a curso de
extensão de três meses na Faculdade
de Ciências da Informação da Uni
versidade de Navarra, na Espanha.

·,

Realidade atual da situação dà Maternidade e Hospital de Iguaçu 
Muitos imaginam-me louca, porém 

a ciência ainda nio nos explicou se a 
loucura é ou não·a manifestação mais 
sublime da inteligência, quase. tudo 
que é profundidade, nio provém de 
uma enf'ermidade do pensamento, de 
um nódulo do espírito as custa& da in
teligência geral. 

Os que sonham acordado têm co
nhecimentos de mil wisas que escapam 
aos que sonham dormindo. Digamos, 
pois que eu esteja louca. Reconheço, 
pelo menos, que há duas situações di
ferentes em minha vida; a situação da 
razão indiscutivelmente lúcida, que se 
entrega a lembrança dos acontecimen
tos passados, que forma a primeira 
etapa da minha vida, e uma situação 
de dúvida e de trevas, que se refere 
ao presente e a memória do que cons
titui a segunda etapa de minha existên
cia. Acredite logo no que eu diSMir do 
primeiro 'período, porém nio dê cré
dito ao. que parecer exato; duvide in
clusive de tudo isso; ou se não puder 
duvidar, considere-se o centro desse 
enigma. 

Sou funcionária da Área Adminis
trativa da Associação de Caridade 
Hospital de Iguaçu, desde 1970. For
mada pela Faculdade de Direito de 
Nova Iguaçu (1981), conhecendo a es
trutura do nosso "velho e novo Hos
pital e Maternidade de Iguaçu", como 
as palmas das minhas mios, gostaria 
de passar para os meus amigos da So
ciedade Iguaçuana, algu�s ítens e al
gumas Informações sobre "a Velha 
Maternidade", fundada desde 1950. 

Sou da época das irmãs de Cari
dade, Dr. Mauro Arruda (Diretor), 
época em que passiivamos por maus 
momentos, nio tínhamos recursos ne
nhum para sustentarmos a grande 
Maternidade sempre lotada de pacien
tes, em sua grande maioria carentes, 
desprovidas de tudo que se possa ima
ginar. 

Para segurar a barra daquela ma
ternidade, lotada, dar medicamento, 
roupas de cama, e material necessá
rio aos partos, nós tínhamos que pe
dir ajuda à Sociedade lguaçuana, 
muitas vtt.eS rui acompanhada da 
Irmi Superiora, esperar o f'mal da 
reira, para que pudéssemos conseguir 
ajuda para a "sopa" das pacientes in
ternadas, pois a nossa despensa estava 
desprovida, vazia, nós não sabíamos 
wmo Iríamos nos arranjar no flnal da 
tarde para alimentar todas as pacien
tes internadas. 

As mães, vinham desprovidas de 
tudo, inclusive roupas do "bebê", nio 
tinham roupas nem para usar durante 
a intemaçio e nem tão pouw para ves
tir a criança após a alta. 

A luta era grande, a batalha rol ár
dua. 

Os anos se passaram e por proble
mas particulares da Irmandade a qual 
pertenciam, aquelas almas boníssimas 
foram se aràstando, saindo uma, a 
uma, e até que se desligaram defini
tivamente do Hospital. Assim como Já 
estava acostumada a sair pedindo 
ajuda, continuei na minha árdua ta
refa. Organizando churrascos e restas 

contando sempre com a ajuda de gran
des amigos, da Sociedade Iguaçuana, 
alguns até pertencentes à Diretoria da 
época. Pessoas ilustres como o casal 
Altamiro e Helena Alarcio, Alberto 
Sobral, já falecido e Dna. Creu� So
bral, Jefferson e Eliana Martino; Ma
noel Pedro do Couto e esposa, Márcio 
Cunha e esposa, Renê Granado Filho 
e esposa, Nilton e Ana Cbambarelli, 
Jairo e Nizia Marcondes, José Carlos 
Rosolem, Javacy e Sada, Carlos Mo
raes Costa, Mário Barbosa, Jorge 
Monteiro Martins e esposa, Dirceu 
Crispl e esposa, Sr. Assis (papelaria 
Assis) e esposa, Sr. José Fonseca, (fu
nerária São Salvador), Bazar São José, 
Casa Nilopolltana, Coméllo Ribeiro 
e esposa, Tal.mo Pimenta e esposa, 
Carlinhos da Tinguá, Jacy Paixão e 
esposa, Cartório 6� Ofício (Dr. Alcir 
e funcionários), Darcy Paixão, José 
Montes Paixão, José Cardoso Távora 
e esposa, Toninho Távora, Dna. Ane
lita (Nelinba), Nélson Bornier e esposa, 
Hernani Boldrim e esposa1 Fábrica de 
bebidas Drama, Dr. Geraldo Mique
loti, Pedro Ramos e Antonio Mique
loti (Tuico), João Martis Duarte Netto, 
Agostinho Martis Duarte Netto e es
posa Coca-Cola, Refrescos, distribui
dora Bebidu Brabma, Dr. Gilsio 
Augusto e Dr. Marcus Augusto (da Li
gbt), Tbales Cardoso de Mattos e es
posa, Fábrica de canetas Compactor, 
na pessoa de Seu Presidente Sr. Erick 
Busehie, Fubá Granf"mo Sr. José Coe
lho e Sílvio Coelho, Sr. Cipriano Coe
lho, Cartório de Registros de Nasci
mento e Óbitos Dna. Dyla Junqueira, 
Sra. Sidney Portugal, Dr. Zorly Mar
tins, Jorge· Gama e esposa. 

Foi doado naquela época um apa
relho de RX, importado da Alemanha, 
por intermédio do reverendíssimo 
Bispo da Catedral de Nova Iguaçu 
Dom Adriano Hip61ito que se encon· 
tra em perfeito estado até a presente 
data. 

Naquela época também foi doado 
material e mão de obra pelo Sr. Os
valdo Mendes Oliveira para cons
trução de 3 (três) salas de cirurgias, 
que em sua homenagem recebeu o seu 
nome. 

Contamos com a grande colabo
ração do Corpo Clínico do Hospital, 
na época, quando os médicos de um 
modo geral prestaram relevantes ser
viços sem receber salários durante dois 
anos. 

Grande parte de roupas de camas 
para a Maternidade e Berçairio eram 
doadas pela Sras. voluntárias de Nova 
Iguaçu, Dna. Helena Alareio, Doa. 
Anelita (Nelinha), Leila Rachid, Neuia 
Távora, Sônia Fliçanba Freitas, Lili 
Távora, N"izia Marcondes, Sada Mil· 
too, Heliana Martino, Creuza Alar
cão, Célia Monteiro Martins, Denise 
Couto, M• José Miquelotl, Natália 
Glebl, Maria Amélia Damian que até 
a presente data se fazem presentes com 
doações, que sempre são bem vindas, 
e nós ficamos agradecidos. Na época 
também colaborando com as restas as 
amigas, �istente Social, Angela Cruz 
Soares, as irmis advogadas Marilene 

. ...,,, 

Dr. Elson Rangel, dr. Arnaldo Luiz, dra. Maria José, dr. David 
Coelho, dr. Antônio Ribeiro e dr. Nelson Leitão 

e Marilu Magalhães e o nosso grande 
colaborador Rivaldo Soares. 

A luta era grande .•• 
Com a ajuda da Rádio Globo, Or• 

ganizamos um jogo de Futebol em 
1980, com a pessoal (time) da Rádio 
Globo e um misto do Hospital, na qua
dra do Volantes Futebol Clube e chur
rasco no Sítio oferecido pelo Dr. 
Altamiro Alareão, a renda foi toda dis
tribuída para compra de roupas para 
Maternidade e Berçário. 

Os amigos organizavam também 
desriles de moda, como por exemplo: 
Eliana Martino organizou um desr.Je 
de modas na Discoteca Hollywood, a 
renda também foi destinada para a 
Maternidade, assim bem como · um 
"Queijos e vinhos" no salão do Coun
try Club patrocinado pelo Sr. Dirceu 
Crispi e Amigos, a renda também foi 
oferecida para o Hospital e Materni
dade .. 

O motivo dessas colaborações, des-
588 ajudas, roi tão somente porque na
quela época, 1976 - 1980, tudo o que 
se razia para o INAMPS,: além do 
baixo raturamento, havia também 
muitas glosas e atrasos nos pagamen
tos, tomando-se assim impossível to
car a máquina administrativa sem 
dinheiro. 

Naquela época só tínhamos convê
nio com o INAMPS. 

Nesse período "a velha Materni
dade Iguaçu", fundada e inaugurada 
em 19S0 estava enferma, em estado 
grave desesperador, segurando a 
extrema-unção. Graças a ajuda desses 
amigos citados, conseguimos tirá-la do 
CTI e i.oJetar uma dose dupla de an
tibióticos e o tratamento foi adequado. 
Continuamos na nossa luta de filantro
pia. Há mais ou menos tr& anos for
mamos uma Diretoria composta por: 

Presidente: Dr. Arnaldo Luiz Leon 
Bium 

Vice-:Presidente: Dr. Elson Rangel 
Gomes 

Primeiro Secretário: Dr. David 
Coenio Sereno 

Segundo Secretário: Dr. Nelson 
Leitão Saraiva 

Primeiro Tesoureiro: Adm. Ant6-
nio Ribeiro Marinho 

Segundo Tesoureiro: Dr• Maria 
José Amarante 

Todos pertencentes ao quadro de 
funcionários do Hospital Iguaçu. 

Os tempos mudaram, os ventos so
praram a nosso favor, o INAMPS re
t;olveu colocar as contas em ordem, 
recebemos dgorosamente em dia. Es

,tamos trabalhando doze horas por dia 
-, para colocar o nosso Hospital e Mater-

nidade em ordem. 
Do sistema SUS, nio podemos re

clamar, graças ao nosso grande cola
borador Ex-deputado federal Hernani 
Boldripi, conseguiu junto ao Ministé
rio da Justiça em Brasília o tão dese
jado título de "FILANTROPIA"; que 
estava engavetado há mais ou menos 
"VINTE ANOS", documento estepe
dido a várias autoridades na época, 
porém não nos foi dado nem resposta. 
Já estávamos com o processo na 61 
Vara Civil (execução e penhora) gra
ças ao documento foi tudo resolvido 
a nosso favor. Contudo, boje nos en
contramos sobrecarregados no que diz 
respeito ao atendimento de emergên
cia, isto nio significa que todos e.sses 
atendimentos sejam por nós faturados, 
os nio faturados sio separados, e re
lacionados para prestação de contas 
junto ao Minist.ério da Justiça em Bra
sília, são os atendimentos destinados, 
aos indigentes (filantropia), os pacien
tes são identifica.dos, na relação consta 
nomes e endereços e que tipo de aten
dimento foi prestado pelo Hospital ou 
Maternidade. 

Temos todos os comprovantes em 
nosso poder. 

Informamos, com grande satis
fação, que graças a Deus e wlaboraçio 

· desde o Corpo Clínico até o mais hu
milde funcionário, estamos traba
lhando com amor e um sorriso grande, 
pois boje somos o Hospital de referên
cia no Município e porque não dizer 
no Estado. 

Contamos ainda com uma equipe 
de 4 enfermeiros universitários, uma 
assistente sbeial, uma nutricionista e 
uma farmacêutica. 

Com os recursos do INSS: paga
mos em dia salários de médicos e fun
cionários, salários estes a nível· de 
mercado. 

Estamos fazendo obras de melho
ramentos nas enf'ermarias e ambula
tórios. Atualmente provemos de mé-

Conseguimos fazer grandes obras dicos pediatras para dar assistência 
no hospital, como por exemplo um a (Casa do Menor de Rua) em Miguel 
CENTRO DE TRATAMENTO IN- Couto sito: à Estrada do Ambaí, 73, 
TENSIVO com 07 leitos. sob a responsabilidade do Padre Re-

Funcionando 24:00 bs por dia e nato. 
·atendendo tant? nas internações como Atualmente estamos colaborando 
.nos ambulatól"!os � e��rgências de com uma cesta básica, todo dia 10 de 
todos os _mumcíp1os vizm.hos como cada mês para o Patronato São Vicente 
Mang�atiba, ÁIIW;ª dos �eis, Itaguaí, · em Nova Iguaçu, (Pça. Santos Du
Japen, Paracamb1, Que1. -iad�, B�I- mont) 
ford Ro�o, Duque de CllXUIS, Sio J?ªº Ressaltamos que nenhum dos pa-
de Menti, Magé. e �da ª perlrena. cientes que procuram o Hospital 

At�n�mos dianamente? d�nas Iguaçu, gratuitamente ou nio, flcam 
de pedidos de pessoas wnhecidas, para sem ser atendidos, é compromisso as
resolver probl';lllas de saú� de paren- sumido desde a sua fundação e bon
tes ou con}1�1dos que �ªº. jogad?s rado pela atual Diretoria. 
nas em�rgenc1as dos �osp1tais do Rio Lamentamos, que ilustres iguaçua
de Janell'o, sem atendimento. Imedia- nos, parentes de saudosos fundadores, 
tam.ente ou através da nos� lll:!1- que sem nenhum motivo se afastaram 
bul�ncla ou com socorro J!róprio, sao da convivência saudável e digna do 
trazidos para o nos� hospital para re- Hmpital de Iguaçu, venham para a lm
ceber tratamento digno e adequado. prensa com af"ll'mações sem runda-
• Nosso Centro� Tratam�no Inten- mentos, isto porque, poderia pelo 

sivo, desde a sua inauguraçao (novem- menos visitar o seu Hospital e lá cons
. bro de 1992� até ,ª presente �ta já tatar o que de bom se raz pela sorrida 

atendeu, maJor numero de pacientes comunidade e absolutamente carente 
" " de  do sem. �ursos ? graça, que co!1- É claro que se poderia fuer muito 

vemad� e pa!11culares (te!11os reg15- mais. E porque não se faz? 
tros dos atendimentos arquivados nos Como vimos neste diagnóstico, a 
departamentos competentes). situação do Hospital Iguaçu, mesmo 

O Centro de Radiologia, Ultrasso- com as melhorias enumeradas, é difí-
nografia e Tomografia Computadori- cil. 
zada, não fica diferente do CTI, temos E conclamamos aos ilustres igua
também grandes números de pessoas çuanos, que volte a se incorporar na 
indigentes que já se beneficiaram com nossa luta em busca da eflciência no 
o atendimento (temos estatMicas de atendimento aos carentes. 
todo trabalho feito). A crítica é necessária e valiosa. E 

Contamos em cada plantão 24:00 com críticas construtivas que pode
bs na emergência com um médico cH- mos caminhar para otimizarmos nos
nico cardiologista, um ortopedii.ta, um sos recursos em prol do atendimento 
anestesbta e um pediatra. Cinco aca- médico. 
dêmicos (SR e 61 ano bolsista remu- Nio aceitamos, entretanto, críticas 
nerado) para a parte da emergência. sem o devido conhecimento de causa, 
Para a Maternidade temos um obste- que tem exclusivamente a intensão de 
tra de plantão e 3 acadêmicos (tam- �truir um trabalho árduo e honesto. 
bém bolsistas), -sete médicos lnten- Ficam então, convocados, todos os 
sivistas pará dar assistência ao CTI. ilustres lguaçuanos, descendentes de 

Contamos ainda com um obstetra fundadores ou não, do Hospital e Ma
e um ginecologista diaristas para dar ternidade Iguaçu, mais que deseje 
assistência às enfermarias. realmente trabalhar para melhorar 

Na parte do hospital, para dar as- não só o atendimento f"llantrópico, 
sbtência aos pacientes internados coo· mais também o atendimento de todas 
tamos wm 3 médicos clinicos cardiolo- as camadas sociais de nos� querida 
gistas e um ortopedista (todos diaris- Nbva Iguaçu. 
tas). Quero dizer aos meus amigos lgua-

Para dar assistência aos partos e 
berçário, um pediatra de plantão a 
cada 24:00 horas. 

Os serviços de endoscopia e eletro
cardiograma para padentes em trata
mentos ambulatoriais funcionam as 
segundu, quartas e sextas-reiras no 
pré-natal médicos e obstetras todos os 
dias atendendo em 3 horários, o mes
mo acontecendo com os ambulatórios 
de ginecologia clinica médica e cardio
logia. 

çuanos, todos que conhecem o nosso 
trabalho. verdadeiro, que com o pas
sar dos dias, o teiµpo muda, o sol co
meça a resplandecer no horizonte, aí 
a nossa classificação será o da alegria. 
No meu rosto .se estampa o riso bri
lhante e acolhedor, para poder aten
der aqueles que nos procuram conti
nuamente. 

Dr� Maria Jo� Amarante 
Diretora Financeira 
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S--prisioneiros da justiça que ·falhou 
Marcos Galvl1o e 

Alexandre Rodrigues 

Sem que tenham cometido ne
nhum crime, 16 pessoas vivem 
em um verdad�iro regime de 
prisão no prédio do Serviço de 
Homicídios da Baixada (SHB), 
em Belford Roxo. A "punição" 
é porque tiveram a coragem de 
fazer o que a maioria das teste
munhas de crimes não tem: de
nunciar a autoria de assassinatos, 
cometidos, principalmente, por 
grupos de extermínio. Assusta
das, evitando fotografias ou re
velar seus nomes, elas mostram 
esperança de que a justiça seja 
feita e possam retomar suas vi
das sem a ameaça de morte por 
desrespeitarem a "lei do silên
c10". Para garantir a segurança 
das testemunhas, o JORNAL DE 
HOJE utilizou nomes fictícios em 
seus depoimentos. 

A maioria das testemunhas 
confinadas no SHB presenciou 

crimes ocorridos na Baixada Flu
m�ense. Segundo o delegado 
Luiz Carlos Domingos Pinheiro, 
apenas uma veio do Rio, por 
causa da falta de vagas na 6� DP 
(Cidade Nova), no Centro. Sem 
perspectivas de emprego, elas re
cebem poucas visitas e vivem 
abandonadas por suas famílias em 
celas desativadas, onde não fal
tam infiltrações e mofo. 

A luz no fim do túnel para as 
testemunhas poderá surgir de um 
projeto do deputado estadual 
Paulo Mello (PSDB), presidente 
da Comissão Parlamentar de In
quérito (CPI) que apurou a 
atuação dos grupos de extermí
nio. Ele defende a concessão, 
através de uma lei federal, de um 
novo auxílio às pessoas ameaça
das por denunciarem crimes. 
Como aconteoo nos Estados Uni
dos, elas receberiam ajuda finan
ceira e uma nova identidade para 
viverem tranqüilas quando ter
minar o processo em que estão 
envolvidas. 

Regras sã9 apenas informais 
O que fazer para cjõe as tes

temunhas que vivem s'ób a pro
teção policial do SlIB não se 
sintam numa prisão? A resposta 
é dada pelo delegado-chefe do 
SHB, Luiz Carlos Domingues Pi
nheiro, que estabelece apenas 
regulamentos informais aos inter
nos. 

·'Procuramos fazer com que
eles se sintam à vontade, mas sem 
descuidarmos da segurança de
les", explicou o delegado, que 
pretende concluir a� reformas 
·na delegacia para abrigar um
número maior de testemunhas. 
"Até o final do ano devem ser 
reformadas mais três salas", es
clareceu. 

À prjmeira vista, os internos
mais parecem funcionários da de
legacia, tal a tranqüilidade .com 
que circulam entre os policiais. 
No entanto, sabem que a l.i�l'\F
dade não pode ir além da e�ui
na, onde almoçam e jantam na 
mesma pensão onde é servida ali
mentação aos agentes. A alimen
tação - Cr$ 44 mil cada prato 
-i é paga pelo Estado, que ·tam
bém determina um esquema es
pecial de segurança toda vez que 
um dos internos deseja visitar um 
parente ou resolver algum pro
blema pessoal. 

Nem todos obedecem ao es-

Caso de amor 
entre vítimas 

Nem tudo é espinho na vida 
dos que resolvem abdicar da li
berdade em troca da Justiça. A 
maior prova disso é a experiên
cia vivida pelo casal Antônio 
Vieira dos Santos e Márcia da 
Conceição. Testemunhas de cri
mes diferentes, eles acabaram se 
conhecendo no pequeno pátio 
destinado aos abrigados do Ser
viço de· Homicídos da Baixada 
(SHB). 

Morador há dois anos do 
SHB, Antônio é o mais antigo en
tre os que vivem no local. Sua 
experiência foi ter presenciado 
uma chacina de seis pessoas em 
maio de 1991, no Bairro de Cam
pos Elíseos, em Duque de Ca
xias. A partir daí, Antonio não 
teve mais sossego, mesmo quan
do resolveu sair do SHB e morar 
durante três meses com parentes 
em Macaé, no Norte do Estado. 
Os assaltantes passaram a rondar 
o local e Antônio teve de voltar
para Belford Roxo. 

Embora não pretenda se ca
sar legalmente, Antônio já ali
menta esperanças de viver uma 
vida tranqüila ao lado de Márcia, 
testemunha de um crime ocorrido 
em Mesquita. Confiante, ele 
torce para que a polícia prenda 
logo os seus perseguidores para 
que possam procurar um lugar 
bem longe para morar. O sonho 
é alimentado diariamente nas con
versas na cela adaptada onde vi
vem. 

Luiz Carlos: mais três salas 

quema de horário determinado 
pelo delegado, o que já gerou al
guns imprevistos. "Um dos al
bergados - como prefere chamar 
os internos - chegou depois das 
23h, e disse que havia sido per
seguido por alguns suspeitos. 
Nesse caso não podemos assu
mir responsabilidades'', explicou
Luiz Carlos. O delegado-acres--=
centou que o albergado que de
sejar sair por conta própria do 
SHB deve assinar um termo de 
responsabilidade no qual exime 
a polícia de sua proteção. "Mas 
isso é difícil acontecer". 

Sem- endereço 
e sem emprego · 

Vivendo como fugitivas, as 
16 testemunhas que moram no 
prédio do Serviço de Homicídios 
da Baixada (SHB) enfrentam 
muitos problemas para prosseguir 
com suas vidas. A dificuldade em 
conseguir emprego pode ser me
dida pela circunstância a que fo
ram expostas. Como a maioria 
das empresas exige um compro
vante de residência para a contra
tação de funcionários, um traba
lho de carteira assinada repre
senta um sonho impossível. 

Joana de Oliveira é um exem
plo da discriminação que sofrem 
as testemunhas que resolvem de
nunciar um crime. Tão logo pas
sou a receber ameaças de morte 
e procurou abrigo na SHB, ela 
teve a primeira amostra do drama 
que enfrentaria. Sua atitude foi 
imediatamente reprovada pela pa
troa, que a despediu depois de 
dez anos de trabalho como em
pregada doméstica. 

"Esperava receber apoio pela 
minha atitude e aconteceu o con
trário", contou Joana, que pre
tende entrar com uma ação traba
lhista na Justiça contra a demis
são. Pedro Jorge, marido de Joa
na, vive situação semelhante. 
Obrigado a abandonar o emprego 
de pedreiro para não dar pistas 
aos seus perseguidores, ele hoje 
tenta conseguir um biscate em pe
quenas obras. 

FUNERÁRIA SÃO SALVADOR 
e:====�CONVÊNIOS::c=:====� 

Polícia Militar, 
Corpo de Bombeiros, 

Petrobrás, 
Ministério dos Transportes, 

Compactor, 
Pedreira Vigné, 

Ministério do· Exército, 
Concessionária -dos 
Serviços Funerários 
e de Administração 
dos Cemitérios de 

Nova Iguaç u

Rua Dom Walmor, 179 Nova lguaçu-RJ 
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Sem poderem voltar para casa, as testem unhas são obrigadas a viver em celas desativadas 
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O perigo está do lado de fora ,I 

fI 

Vísita·ao Centro 
acaba em encontro 
com perseguidor 

Jurado de morte pelo assal
tante Marco Antônio Carvalho 
'ferreira de Jesus, o Marquinhos
Mandão, José Alves é o retrato 
fiel do risco a que estão subme
tidas as testemunhas que depõem 
contra os grupos de extermínio 
que atuam na Baixada Flumi
nense. Depois de ter presenciado
o assassinato·cté·um homem,-ele
passou a receber o assédio cada 
vez maior dos cúmplices de 
Mandão. Sem ter pata onde ir, 
José procurou abrigo no Serviço 
de Homicídios da Baixada (SHB), 
mas mesmo assim ainda não se 
viu livre da ação dos criminosos. 

Casado e pai de uma filha, 
José pensa apenas em reerguer 

"Mandão": livre por causa de erro 

sua vida "desmoronada" se
gundo afirma, depois que passou 
a ser ameaçado de morte. Numa 
de suas escassas saídas ao Cen
tro de Nova Iguaçu, José quase 

il 

.G foi reconhecido por Marquinhos dreiro, José vai se virando como J 
Mandão, que avistou do outro pode. Embora receba - a exem- 6lado da Rtia Bernardino de Melo. plo dos.outros confinados - ali- i._."Corri para avisar aos policiais, mentação diária paga pelo 
mas ele conseguiu fugir", con- Estado, ele precisa ganhar di- . � 
tou. . nheil'o para sustentar sua família. J José se mostra encabulado ao Uma de suas tarefas é lavar os 2 falar sobre a situação constran- carros dos policiais do SHB, o 
gedo�a a .que foi submetido, já que lhe garante alguns trocados. � que vive enclausurado sem ter co- Enquanto torçe pela resolução 
metido qualquer infração, en- de sua situação, ele torce apenas 
quanto o seu perseguidor conti- para que haja justiça e que a po-
nua solto. ''Tenho esperança de lícia não volte a cometer erros .,
que isso (a prisão de Marquinhos, como ocorreu há cerca de dois 
Mandão) vai acontec.er e q;uanda, meses. Depois de ter'!ido preso 
acontecer, vou pégar minha fa-"" por agentes da 5@ DP, em Co
rnília e me mudar para bem 1on- mendador Soares, Marquinhos
ge", desabafou. "Ele tem fama Mandão acabou sendo solto. Du-
de mandão porque estupra e mata rante a sua transferência para a 
as pessoas, mas um dia alguém· s2i DP, em Nov.a Iguaçu um po-
tem que peitar e tentar mudar a licial enviou apenas o mandato 
situação", garantiu. de prisão temporária, se esque-

Enquanto tenta arranjar um cendo de enviar o de prisão por 
biscate como ajudante de pe- 'estupro. 

1.._.. _____________________________________________ _;_ _ _ib 
o 

Polícia faz abrigo para testemunhas 
(1 

:, 

A insegurança das testemu
nhas de crimes virou preocupação 
do secretário de Polícia Civil e 
Justiça, Nilo Bati:;ta. Ao prestar 
depoime�to na Comissão Parla
mentar de Inquérito (CPI) que in
vestiga a atuação dos grupos de 
extermínio, ele recebeu sugestões 
de deputados para a criação da 
Casa da Testemunha e resolveu 
encampar a idéia. Por iniciativa 
de Nilo, está sendo construída na 
Rua do Lavradio, Centro do Rio, 
o primeiro abrigo destinado a dar
segurança às pessoas que denun
ciarem criminosos à polícia e es
tejam correndo risco de vida. 

A Casa da Testemunha idea
lizada pelo secretário oferecerá 
proteção policial às pessoas 
ameaçadas por criminosos. O 
projeto, entretanto, recebeu crí
ticas do presidente da CPI do Ex
termínio, deputado Paulo Mello 
(PSDB). ''O Estado não pode 
simplesmente criar um -presídio 
para as testemunhas", disse. 

Paulo Mello defende a adoção 
de uma política para as testemu
nhas semelhante à do FBI, nos 
Estados Unidos. Enquanto esti
vesse se desenrolando o processo, 
elas vi veriam na Casa da Teste
munha. Depois, receberiam uma 
nova identidade e uma ajuda para 
se estabelecerem em outro Es
tado. "Você não pode deixar elas 
à mercê da própria sorte quando 
acaba o processo", afirmou. 

O deputado criticou ainda o 
desenrolar das investigações pela 
polícia, onde as testemunhas têm 
todo o valor. "O governo tem 
que in'!'estir na área técnica de 
segurança para que a prova cien
tífica não seja apenas um com
plemento", revelou. Segundo 
ele, se as provas científicas fos
sem o principal em um processo, 
as testemunhas não seriam tão vi
sadas. 

Paulo Mello criticou a transformação do abrigo em "presídio" 

Matadores fazem terrorismo 

A imposição de uma lei 
do silêncio na base de assas
sinatos e torturas pelos gru
pos de extermínio é consi
derada um verdadeiro terro
rismo pelo sociólogo Otair 
Fernandes de Oliveira, do 
Centro de Articulação das 
Populações Marginalizadas 
(Ceap). "Eles trabalhain ·com 
a estratégia de aterrorizar", 
disse. Otair culpa a Justiça 
pela insegurança das teste
munhas, que, segundo ele, 
deveriam receber proteção 
especial. 

O sociólogo defende que 
as Polícias Civil e Militar
passem a oferecer segurança 
na casa e no trabalho às tes
temunhas. Ele garante que 
como não há nenhum es-

quema especial para a maio
ria dos casos, a tática de 
terrorismo dos matadores é 
bem sucedidà. "Quando al
guém presencia um crime, o 
grupo começa a olhar de cara 
feia, mandar bilhetes e acaba 
dando certo", afirmou. 

A insegurança das teste
munhas foi abordada no re-
latório final da Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI) da Assembléia Legis
lativa que investigou a 
atuação dos grupos de mata
dores O documento pede a 
criação das Casas da Teste
munha, para dar '<garantia 
e tranqüilidade e proteção às 
pessoas que possam testemu
nhar em casos de gravi
dade". 

tJ 

Paraibano fugiu 
- '.) 

para nao morrer ,1 

!, 

A única alternativa para as p
testemunhas que tiverem a cora- .r 

gem de denunciar grupos de ex- 3 
termínio é tão ruim quanto ficar � 
confinado no prédio do Serviço 1de Homicídios da Baixada (SHB): 
a fuga. Foi o que decidiu o pa- 1 

raibano Severino José de Santana, ·) 
33 anos, que decidiu voltar para �· 
o Nordeste para proteger sua fa- ::>
mília de ser assassinada. Em fe- r! 
vereiro do ano passado, ele :; 
presenciou a morte de um eletri- i:
cista no Bairro Jardim Corumbá, 
em Nova Iguaçu e comentou o .s 
crime com amigos em uma bi- ,, 
rosca. Por azar, um dos autores ,1 do assassinato estava no local e 
o gmpo passou a persegui-lo. Se- '1
verino conseguiu escapar vivo, ,·., 
porém seu vizinho Jorge Corrêa !< 
de Castro, 31, acabou assassi- ,b 
nado. :i 

q 
Severino escapou por pouco 1q 

de ter o mesmo final do vizinho. Jr 
Dias antes de sua viagem para ,:J 
o Nordeste, dois bandidos conhe- ,rJ
cidos como Rochinha e.Bigode 0
foram à sua casa, na Rua 3, pro- ftl
curar por outro homem, identifi- ·ri cacto apenas como Antonio · 
Cabeção. A mulher de Severino, e 
Rejane dos Santos Marinho, 25 
anos, disse que não havia nin
guém com esse nome no local e 
convenceu os desconhecidos, que 
já iam embora tjuando chegou 
Jorge Corrêa. Ele reconheceu Bi- & 

gode e o chamou pelo nome. O t:)

desfechÔ foi trágico: Jorge aca- s 
bou assassinado com tiros à ;:J 
queima-roupa diante de cerca de iv 
30 pessoas. Na confusão, outro :>) 
morador da área, Edmilson Sil- �2

vestre Manhães, 21, foi baleado tb
Io na perna esquerda. 
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Diabo Louro agora recupera . perdidó� 
É possível um ex-marginal de 

alta periculosidade convencer cri
minosos a abandonar a margina
lidade? Para quem pensa que isso 
é uma utopia, basta saber qual 
a nova atividade de Domingos 
Romildo dos Santos, o (ex) Diabo 
Louro, 60 anos, considerado o 
"terror" das décadas de 60 e 70 
no Rio. Completamente reinte
grado a sociedade, Diabo Louro, 
hoje, consegue "reintegrar ao 
mundo" cerca de 50 marginais 
por mês na Igreja Batista Betel 
de Paraíba do Sul, no interior do 
Estado. 

Na função de missionário, o 
ex-Diabo, tem na sua autobiogra
fia, a .matéria principal de su_as 
palestras para alcóolatras, toxi
cônomos, homossexuais e bandi-: 
dos. A�s cumprir diversas penas: 
em variados presídios, sua mu-. 
dança radical aconteceu na peni
tenciária que atualmente é a de 

segurança máxima do Estado, a 
Bangu I, em 1964. Ao ser evan
gelizado na prisão, o ex:.Diabo 
acabou tomando-se um escritor. 
Relatou toda a sua história na· 
obra "Das veredas do crime aos 
caminhos �e Deus", que hoje já 
conta com um segundo volume, 
o "Rosas e Espinhos" ambos em
fase de edição.

As histórias do ex-marginal 
de alta periculosidade e arual mis
sionário evangélico não são en
contradas nas livrarias ou bancas 
de revistas. A falta de patrocínio, 
normal no país, se toma- ainda 

· maior quando o autor não tem um
passado respeitável. O ex-Diabo
quer. agora reeditar a primeira
obra e lançar a segunda. Ele acre-.
dita que tem muito exemplo a dar
àqueles que cdmo diz o seu livro,
enveredaram-se no caminho da
bandidagem. Domingos Romildo doa Santos agora ajuda a recuperar marginais 

Polícia prende 
líder de ; 

. , 

assalto ao BC 
RECIFE - As polícias mili

tares do Ceará e de Pernambuco
capturaram às 6 horas, o líder do 
assalto ao Banco Central, fugitivo 
da penitenciária de seguradÇà má
xima Barreto Campelo, na IJha
de Itamaracá (PE), José Ribamar 
Soares, o "Mázio", no municí
pio de Potiretama, sertão cea
rense. Ele .e outros três 
integrantes de·um dos maiores as
saltos a banco no País, em de
_ zembr<1 de 1991, ,no Recife, 

.., quando levaram CrS 5, 7 bilhões, 

Uma história de sofrimentos e-desilusões Juíza que mandou prender os 
bicheiros recebe grande apoio· 

haviam fugido na segunda-feira, 
depois de subornarem a guarda 
carcerária. 

Dois deles - Antonio SiÍveira 
e Tárcio Medeiros de Sena - fo
ram mortos pela PM cearense na 
terça-feira, em Potiretama. O úl
timo fugitivo, José Augusto Sena 
de Medeiros, pode se entregar à 
polícia ainda hoje. Sua mãe, Adé
lia Medeiros de Sena, pediu ga
rantias.de vida piira ela e para o 
filho ao juiz da l I Vara do Crime 
de Natal (RN), Célio Maia, com 
a promessa do-fugitivo se entre-

Até tomar-se um escritor e. 
recuperador

.
de bandidos e vicia

dos em entorpecentes, o ex-Diabo 
Louro·teve uma vida criminal de· 
grande intensidade. O suicídio do 
pai e o conseqüente desapareci
mento de sua mãe, o levaram 
pàra um patronato em Uberaba 
em Minas Gerais que transfor
mou-se num purgatório em vida. 
A revolta aumentou e a margina
lidade foi a única chance de ex
travasamento. 

Caracterizado pelos cãbelos 
louros, o ex-Diabo chegou a ser 
metralhado por divers� vezes em 
fugas de policiais e rixas entre 
assaltantes da década de 60. O 
consumo de drogas acrescentou 
a gota d'água para o extremo. 
Aos IS anos, já em São Paulo, 
o ex-Diabo Louro já chefiava
uma quadrilha de menores. Preso
em Santos, em 1945 após um as
salto a residência, conseguiu fu
gir para o Rio camuflado num
navio.

Aqui, tomou-se rapidamente 

, 9) 1 ' 

o braço direito de-perigosos ban
didos da éooca, o "Cara de Ca
valo" e ,tMineirinho". Estava
formada uma nova quadrilha, de
roubos e tráficó de drogas. A
atuação do ex-marginal o levou
a ser respeitado entre a crimina
lidade. "Alguns ladrões diziam
que eu tinha o corpo fechado e
um pacto com o demônio. Era
sempre preso. e sempre conseguia
fugir", conta.

O drama do ex-Diabo não 
acabou com a evangelização na 
cadeia. Após conhecer a Bíblia 
e a história. da religião, o ex
Diabo não conseguiu o mínimo 
apoio na sociedade. O caminho 
não poderia ser outro: A volta 
para o crime. Além de roubos, 
entrava agora para seu "currícu
lum" policial, a· contravenção. 
Mais cinco anos atrás das grades 
até que coµseguiu ter de volta a 
liberdade, que agora, o ex-Diabo 
já não mais louro tenta garantí
la para o resto da vida ... 

A juíza Denise Frossard vem 
recebendo milhares de cartas de 
todos os Estados do Brasil e re
velou que São Paulo e Porto Ale
gre são os campeões de corres
pondência. Ela disse à Agência 
Estado que está guardando com 
todo o cuidado as cartas e tele
gramas que recebe, porque pre
tende responder todos eles. 
Flores, presentes inesperados, vi
sitas de colegas de profissão e de 
bancos escolares e de vizinhos 
e ex-vizinhos, a todo momento 
interrompem o trabalho da mu
lher que ganhou fama por ter 
mandado para a prisão os 14 lí

deres do jogo do bicho no Rio. 
Vez por outra surge alguém com 
a informação de que soube que 
a condenação dos contraventores 
foi notícia no exterior ou que jor
nais da europa estão anunciam 

Queimados inicia cadastramento 
e faz fiscalização no comércio 
"Vamos medir o progresso 

da nossa cidade''. Sob este lema 
o secretário de Fazenda de Quei
mados, Eloá Antonio, anunciou
esta semana o início nesta terça
-feira, dia 1 !>, do cadastramento

' de todos os imóveis do novo mu
nicípio. 

O secretário de Fazenda es
darece que esta operação é uma 
necessid_ade que se impõe desde 
a emancipação de Queimados, 
quando se desmembrou definiti
vamente de Nova Iguaçu: "Para 
medir o programa de Queimados 
- disse Eloá - precisamos sa
ber quantos são os nossos imó
veis. Por outro lado, precisamos 
corrigir todas as falhas existentes 
na cobrança do IPTU. Com o ca
dastramento vamos tornar a co
brança muito mais justa, 
adequada à verdadeira realidade 
do município''. 

O cadastramento vai mobili
zar 117 pessoas que foram pre
viamente treinadas para este 
trabalho. A Secretaria de Fazenda 
pede a colaboração· de todos os 
contribuintes, quando receberem 
a visita do cadastrador munido 
de carteira de identificação e ves
tindo camiseta com inscrição da 
prefeitura. O contribuinte deve 
prestar corretamente todas as in
formações solicitadas, sendo 
certo que qualquer sonegação ou 
burla resultará em prejuízo para 
o próprio contribuinte. A secre
taria de Fazenda alerta que não
haverá nenhum tipo de cobrança
a domicílio.

F1SCALIZÀÇÃO NO 
COMÉRCIO 

Nesta segunda-feira, dia 31, 
a Secretaria de Fazenda vai iRi
ciar no comércio de Queimados 
a fiscalização de tributos. Seis fis
cais previam�nte .treinados vão 
visitar todos os estabelecimentos 
(comércio, indústria, etc.) para 
saber se o contribuinte está em 
dia com o seu IPTU e alvará de 
localização referentes aos anos 

Eloá Antonio, secretário r:nuniclpal de Fazenda de Queimados 

de 1989 a 1993. 
Quem estiver em débito será 

notificado e devidamente orien
tado como proceder o pagamento 
desses tributos, _até o dia 20 de 
junho. Por cada ano de atraso, 
de 89 a 92, o comerciante terá 
um desconto de 70% do valor da 
cota de 1993. Se o atraso foi ape
nas em relação a este ano, o con
tribuinte gozará do benefício de 
recolher o IPTU ou alvará com 

isenção de juros e sem multa. 
-Esta é uma grande chance para
os pequenos comerciantes que 
ainda não estão legalizados. Da 
mesma forma que o cadastra
mento, a Secretaria de Fazenda 
pede a colaboração do comércio 
e da indústria no sentido de uma 
boa receptividade ao fiscal, tendo 
em vista a finalidade da operação 
que é muito mais preventiva e 
orientador. 

que o Brasil tem uma nova líder.-

Algumas dessas manifes
tações são inusitadas e propõe o 
lançamento do nome da juíza para 
a presidência da república. Ou
tras, embora também espontâ
neas., vem até de superiqres, 
como o presidente do ·Tribunal 
de Justiça do Rio, que disse que 
a juíza "valia por três homens" 
Os estudantes de direito em ge
ral enviam a ela flores e telegra
mas, para dizer que ela é um or
gulho e um incenti.vo para a jus
tiça no Brasil. 

"Tudo isso me preocupa, por
que eu noto uma carência muito 
grande em nosso povo. Eu não 
fiz nada além de cumprir o meu 
dever, apenas realizei ·um traba
lho", define ela. "Não há um es-

tado brasileiro que não tenha me 
enviado uma carta ou telegrama 
ainda", informou. Algumas ro
sas que recebe são distribuidas 
entre as funcionárias da 141 Vara 
Criminal, onde cada funcionário 
tem uma ponta de orgulho quando 
fala de Denise Frossard. 

A juíza-substituta da 141 Vara 
Criminal confessa que não tem 
tido tempo de ler jornais e que 
nem o fato de ter-se tomado um 
pos principais temas dos chargis
tas era do seu conhecimento. 
Além de um trabalho intenso com 
a sentença dos contraventores e 
11 análise dos recursos que os ad
vogàdos dos banqueiros impe
tram, ela ainda cuida das au
diências normais da 14-i Vara cri
minal. São sempre de nove a dez 
audiências por dia. 

. gar. Ela teme que· o filho seja 
morto por policiais militares para 
evitar que ele denuncie os que o 
ajudaram na fuga. Um sargento 
e oito soldados estão presos por 
terem facilitado a -fuga. · · · · 

"Mázio" não reagiu à prisão; 
Cerca de 200 homens estavam 
mobilizados na sua captura. Ele 
foi autuado em flagrante e depôs 
na Delegacia Regional de Jagu
aribe, a 300 quilômetros de For
taleza. A PM-PE pretende levá-lo 
ao Recife hoje à tarde, quando 
está prevista apresentação à im
prensa e também o seu de_P?i
mento no inquérito policial 
militar instaurado para apurar á 
fuga. 

VALE-TRANSPORTE 

,. 

PEQUENAS EMPRESAS E DONAS DE CASA •. 

Se você precisa de pequena quantidade de Vales-'Jransporte 
pa.ra seus empregados, adquira o VAIE-RÁPIDO nas Agências do 

UNIBANCO abaixo re1-adanadas. Os vales são apresentados em cartelas 
de 24 bilhetes com as tarifas mais utiliza/as. Não há qua/quer:_/Ju.tJX;r.a- .. 

' . 

eia Basta dirigir-se ao setor de atendimento da,Agênda, e indicar a
quantidade desejada, de cartelas, que lhe serão entregues na hora. 

RIO DE JANEIRO AVENIDA: Av. Rio Branco, 37 • AVENIDA BRASIL: Av. Brasil, 6.179, loja B • BANGU:

Av. Cônego Vasconcelos, 325 • BARRA SHOPPING: Av. das Amén·cas, 4. 790, loja A • BONSU,CESSO: Praça das
Nações, 330-A • BOTAFOGO: Rua Voluntários da Pátria, 229-NB • CASTELO: Av. Graça Aranha, 81-B • AG.

SERVIÇOS CENTRAL: Rua da Quitanda, 59 • CORONEL AGOSTINHO: Rua Agostinho Coelho, 45, 49 e 57

• DIAS DA CRUZ: Rua Dias da Cruz, 204 • FREI CANECA: Rua Frei Caneca, 91/93 • 1IHA DO GOVERNADOR:

Estrada do Galeão, 2.847 • JPAN�: Rua Visconde de Pirajá, 151 • JACAREPAGUÁ: Estrada dos

Bandeirantes, 45 • LARGO DO MACHADO: Rua Almirante Tamandaré, 66 • IEBLON: Av. AJaulfo de Paiva,

1.135 • llDO: Av. Nossa Senhora de Copacabana, 115, loja A • MADUREIRA: Estrada do Portela, 41-B
• MERCADO DAS FLORES: Rua Buenos Aires, 108/110 • MERCADO SÃO SEBAS11ÃO: Rua do Arroz; 90, loja

• NOSSA SENHORA DA PENHA: Rua dos Romeiros, 173-A • PILARES: Av. João Ribeiro, 36, 40 • POSTO N:

Av. Nossa Senhara de Copacabana, 728-A • PRAÇA DA BANDEIRA: Rua Maris e Barros, 318-B • PRESIDENTE

VARGAS: Av. Presidente Va� 642-A • SANTA CRUZ: Rua Felipe Cardoso,_ 267 • SÃO CRISl'ÓVÃO: Rua São

Cristóvão, 576 • Tl]UCA: Rua Conde de Bonfim, 450 • URCA: Av. Portugal 986, lojas A e B • VJIA ISABEL:
Av. 28 de Setembro, 341 • VISTA ALEGRE: Av. Brás de Pina, 2. 784. NITERÓI ICARAÍ: Rua Gavião Peixoto, 171
• NITERÓI· Av. Amarai Peixoto, 55. DUQUE DE CAXIAS DUQUE DE CAXIAS: Av. Presidente Kennedy, 1.804.

NOVA IGUAÇU NOVA IGUAÇU: Av. Nilo Peçanba, 150. PORÓPOUS PEDRO DO RIO: Estrada União 

indústria, 19.411 • PETRÓPOLIS: Rua do imperador, 657. SÃO JOÃO DE MERITI SÃO JOÃO DE MERJTI:

Rua Gessy G, da Fonte, 100. 

FETRANSPOR 
FEDERAÇÃO DAS EMPRESA;> 
DE TRANSPORTES RODOVIARIOS 
DO LESTE MERIDIONAL DO BRASIL UNIBMCb 

• ••• ·- • •  �- ·-- .. ______ ............ , ..... 1 ·-r-,.,, .. ,.,,.�·· .............. , ....... _.,,.......... .. .•... :. ........ .,,\._ ..... •\· .. ,,."\
,.,14-,/W ...... �-----. ............ _.-.... .... ----·-·----- ·--..,.-
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Rui 11/rbnio Peixoto

FEVEREIRO - 1980 

28 - Fundada a Escola Munici
pal Vila Americana, no bairro Vila 
Americana. 

JULHO - 1980 

26 - Na reunião do S.9 Zingaro 
Chá, é fundado.por Marilena Medei
ros o Instituto de Integração Cultura 
de Nova Iguaçu. 

28 - Eleito Presidente do Rotary 
Cluhde Nova Iguaçu, Paulo Arrnda 
Gomes. 

29 - Diz o Vereador Celso Va
lentim: "A campanha difamatória 
que o jornal ''O Pontual'' vem fa
zendo contra o governo municipal, 
não passa de um achincalhe por parte 
de quem.é irresponsável, moleque, 
safado e picareta, que não sabe ou 
não quer respeitar a dignidade 
alheia. O ex-vereador Elcio Cham
barelli chamou o sr. Gaes Telles de 
ladrão, da tribuna da Câmara, pe
dindo inclusive que suas palavras 
constassem aos anais da Casa, e o 
sr. does Telles ficou caladinho". 

31 - Posse do Presidente da Fun
dação Musical Carlos Marcelo, João 
Alberto da Abreu Filho. 

AGOSTO - 1980 

7 - Dá entrada na V Vara Cri
minal num processo de injúria o Pre
feito Rui Queirós, contra o jornalista 
Manoel Góes Telles. 

11 - O INCRA faz Tenno de Do
ação de 2 lotes de terra a respec
tiva diretoria, medindo, ao todo, 
5.805,50 m: localizados no ex
-Núcleo Colonial do Tinguá, con
forme .processo administrativo n' 
INCRA/CR 07/2.391/77. 

25 - O INCRA faz Tem10 de Do
ação do imóvel constituído pelo lote 
83 da Gléba da Janfuna, medindo 
8.913,00 ni:, à Prefeitura de Nova 
Iguaçu, e um prédio de 415.075, 
nele incluído. 

27 - Aparecida Barbosa publica: 
"Buscas e Encontros''. 

SETEMBRO - 1980 

teves publicam: "Poemas Concre
tos". 

- Jefferson de Menezes publica:
"Chão choréltlo ou Chorado ChãC'" 

OUTUBRO - 1980 

11 - A Academia de Letras e Ar
tes de Nova Iguaçu promove uma 
sessão em homenagem póstuma ao 
acadêmico Murillo de Souza Araujo, 
que se realizou na Associação Co
mercial e Industrial de Nova Iguaçu. 

16 - Surge o folheto "Periódico 
de Noticias", com a direção de Dur
val Meireles. 

29 - Decy S. Ribeiro, publica: 
"Nos Ziguezagues Desta V ida". 

30 - Luiz Martins de Azevedo 
publica: "Padre João - Apóstolo 
do Bem em Nova Iguaçu" 

NOVEMBRO - 1980 

17 - Vários Autores publicam: 
"E a luta Continua" 

18 - Loteado o bairro Parque Ro
divânia. 

20 - A área mais loteada do mu
nicípio foi na área da Estrada de Ma
dureira. 

30 - Hugo Silva publica: "Ca
detadas e Milicadas". 

DEZEMBRO - 1980 

20 - José Antonio,. Antonio Ro
cha e Tuninho Galante publicam: 
"Fragmentos". 

30 - A população iguaçuana é de 
1.094.650 habitantes, assim distri
buída: 

19 Distrito Nova Iguaçu -
491.766 

29 Distrito Quein1ados - 94.254 
39 Distrito Cava - 44. 784 
49 Distrito Belford Roxo -

288.428 
59 Distrito Mesquita - 125.239 
69 Distrito Japeri - 56.334 
Dos l .094.650 habitantes 

544:036 são homens e 550.614 mu
llleres. 

JANEIRO - 1981 

15 - Fundado o Rotary Club de 
30 - Moduan Matus e Dejair Es- Belford Roxo. 

Oferecimento do 

COLÉGIO AFRÂN10 PEIXOTO 
MANHÃ - TARDE - NOITE 

Além de um ótimo ensino, a palavra AMIGA

que orienta e educa. 

Agenda política 
_______ Ediraldo Afàtos 

O .. DESPERTAR DA 
POLITICA DA BAIXADA 

Não há como negar que a sa
fra de prefeitos e vereadores, 
emanada das eleições de 1992 é 
muito boa. Este é o resultado do 
processo democrático ocorrido 
após 25 anos de ditadura e do iní
t:io �e-uma nova era -pós Cons
titumte. 

Há uma geração de gente boa 
que veio para construir e ressal
vados alguns que estão defen
dendo seus próprios interesses, 
trabalham com afinco para resol
ver problemas que se acumulam 
a um século. 

Encontrar problema na Bai
xada é muito fácil. Encarar a so
lução e colocá-la em prática, é 
a grande questão que pouquíssi
mos efetivamente realizam. 

O discurso participativo se 
desgastou pois a desesperança da 
população é maior que o poder 
da palavra ou melhor da mensa
gem adrede preparada. 

De tudo isto, resta a esperança 
que se encontra na sabedoria dos 
legisladores (vereadores), ao pro
duzirem em suas Câmaras, leis 
que retratem as aspirações e de
sejo de crescimento dos cidadãos. 

E mais, o pragmatismo dos 
novos prefeitos e ultrapassaram 
os limites de suas metas e recu
perarem o tempo perdido. São es
tes os cavaleiros da esperança da 
Baixada: Jorge Júlio (JOCA) -
Belford Roxo; Carlos Moraes -
Japeri; Jorge Pereira-Queima
dos; MICA - São João de Me
riti; NECA -Nilópolis; Moacir 
do Carmo -Caxias; José Wer
neck - Paracambi. 

Que Deus seja louvado! 
TOCADOR DE OBRAS 

. O prefeito Jorge Júlio (JOCA) 
é megavelmente um grande toca
dor de obras. Este procedimento 
vem sendo acompanhado de perto 

pelo vereador Wagner Salgado 
(PSC) que tem base eleitoral em 
Santa Amélia, lnterland e Vilar

Novo, bairros befejados por 
obras requeridas a muitos anos 
e que somente agora, estão sendo 
realizadas. 

Salgado, possui uma caracte
rística digna de registro. Durante 
a campanha eleitoral não traba
lhou com JOCA, mas passada a 
eleição, aproximou-se do prefeito 
e com ele assumiu o compromis
so de construir em conjunto o 
município de Belford Roxo e em 
especial sanear os bairro� em que 
tem área de atuação. 

Entre as ruas que estão sendo 
saneadas e pavimentadas, desta
camos: Ruas: das Acácias, Ca
suarina, Camélias, Alameda das 
Flores, Rosas, Crisantemos, Tu
lipas, Ouro Preto, Itubera e Na
tuba. 

Considerando que, temos ape
nas 5 (cinco) meses de governo, 
a população deverá ter muitas es
peranças de muitas realizações, 
afinal são 4 (quatro) anos de man
dato do J OCA. 

TRABALHANDO 
SEM TRÉGUA 

' 

Desde que assumiu o mandato 
de vereador, o líder comunitário 
Valcler Vieira, (PSC) tem se des
tacado pela perseverança com que 
atua nas áreas de saúde e edu
cação. 

Vieira, um militante oriundo 
da esquerda, dedica-se com es
forço em manter a infra-estrutura 
de um posto de saúde e uma es
cola comunitária, projetos já as
similados pela política social do 
prefeito Jorge Júlio (JOCA).
Vieira quer mais, aguardemos 
seus próximos projêtos. 

Grande Rio JORNAL DE HOJE - Domingo, 30 de maio de 1993 

A condenação a seis anos de prisão foi lucro para os bicheiros, que são acusados de vários crimes 

.Pena de bicheiros foi leve 
11W ' 11W 

em comparaçao as acusaçoes 
A pena de seis anos de cadeia 

imposta pela Justiça do Rio aos 
chefões do jogo do bicho está 
sendo um bom negócio - para 
os banqueiros, é claro. Pelo me
nos, por enquanto. Tivessem sido 
punidos por todos os crimes pe
los quais são acusados desde 
1985, quando teve início o pro
cesso, dificilmente se livrariam 
de uma condenação inferior a 119 
anos de cadeia. Além de "for
mação de bando armado'', cri me 
pelo qual estão presos, o processo 
que se arrasta há oito anos con
tém acusações mais graves como 
homicídios, tráficos de drogas, 
sequestro seguido de morte, fal
sidade ideológica, corrupção, 
contrabando, jogatina, tortura, 
sonegação fiscal e várias outras. 
Todas com os agravantes previs
tos na legislação. 

De quem é a culpa? "Da in
vestigação policial, que faz com 
que a maioria dos processos seja 
arquivada ou que os acusados 
acabem impronunciados por falta 
de provas", assegura Denise 
Frossard, a dama-de-ferro da 
Justiça do Rio. 

"Quando os a�tos chegam às 
minhas mãos a vontade que te
nho é de rasgá-los", define o pro
motor Raphael Cesário, com a 
experiência de ter sido o primeiro 
a enfrentar o poder dos banquei
ros e a apontar as ''ligações pe
rigosas" entre o bicho, o tráfico 
e a polícia. Cesário não têm dú
vidas de que por trás de cada um 
dos banqueiros "há um passado 
criminoso" jamais investigado 
pela polícia. 

O desagrado da juíza com as 
"investigações" feitas no volu
moso processo encabeçado pelo
banqueiro Castor de Andrade fi
cou registrado nas 126 páginas 
de sua sentença. Mas a crítica 
maior veio logo em seguida, 
quando ela atribuiu a má apu
ração das denúncias à degradação 
da polícia, em função da corrup
ção. No processo no qual estão 
envolvidos pelo menos 70 poli
ciais civis e militares, o promo
tor relaciona vários crimes, entre 
os quais 53 homicídios, todos 
atribuídos à contravenção. 

· Apesar das "dezenas de evi
dências" citadas pela magistrada, 
os banqueiros só foram condena
dos devido a uma estratégia do 
promotor Luiz Carlos Cáffaro 
nas alegações finais: Ele retirou 
as acusações por tráfico de dro
gas e tortura e jogou todas as fi
chas na formação de quadrilha, 
crime que ele próprio cuidou de 
investigar. "Tenho certeza que 
os inquéritos vão continuar e que 
a impunidade dessas pessoas che
gou ao fim", disse. 

Por·determinação da juíza, a 
Procuradoria-Geral de Justiça do 
Rio está pedindo a abertura de 
inquérito policial para apurar os 
envolvimentos relatados no pro-

Castor e Paulinho: pai e filho presos com regalias na carceragem da Polinter do Centro 

Carlinhos Maracanã - algemado a Piruinha - tem em sua ficha criminal mais de 30 acusações 

cesso. "A polícia não demons
trou intenção de colaborar no 
processo", atesta o procurador
-geral, Antônio Carlos Biscaia. 
"Na verdade, a polícia não fez 
rigorosamente nada". A exem
plo da juíza Denise Frossard, Bis
caia considera que o delegado de 
polícia fica vulnerável demais 
para atuar sozinho à frente de um 
inquérito. 

Denise Frossard entende que 
o sucesso das investigações só es
taria garantido se, desde o seu 

/ 
' 

início, o processo fosse "acom
panhado de perto" por um juiz 
- situação não prevista pelo atual
Código de Processo Penal. "Para
que um juiz ou um promotor par
ticipem das investigações, tería
mos de mudar o código e
regulamentar um dispositivo
constitu cional que assegura ao
Ministério Público o controle ex
terno da atividade policial", ex
plica Biscaia.

"Se os outros inquéritos aber
tos contra os bicheiros ficarem 

por conta exclusiva da polícia, 
vai ficar tudo como estava antes 
da sentença da juíza Denise Fros- , 
sard", preve um desembargador. 1 

"Não fosse o esforço pessoal dela 
e dos· promotores que atuaram no 
processo, em vez da sentença , 
condenatória, cada um desses cri- : 
minosos teria apenas uma ano-
tação a mais em suas fichas e . 
continuariam ·rindo da Justiça". 
No caso do banqueiro Carlinhos 
Maracanã, por exe_mplo,. teria 
sido a 34.il anotação criminal. 
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Brasileiro/ de Angola 
já estão em Portugal 
NORMACOURI 

Correspondente 

LISBOA - Depois de 15 horas 
de vôo numa operação de resgate 
que custou US$ 120 mil ao governo 
de Portugal, os cinco brasileiros re
tidos desde janeiro em Huambo 
conseguiram sair de Angola e pou
sar ontem em Lisboa ao lado de 
mais 109 portugueses. Todos che
garam bem mas "com um estranho 
zumbido dentro da cabeça" como 
definiu a missionária da Convenção 
Batista Brasileira, Analzira Pereira 
do Nascimento que trabalhou oito 
'anos em Huambo. "Voltamos to
dos um pouco loucos" 

O cônsul do Brasi l, Affonso 
Massot conduziu os cinco do aero
porto militar do Figo Maduro ofe
recendo a assistência de uma psicó
loga e alojando-os num hotel de 
lisboa, até o retorno a São Paulo, 
no vôo da Varig de terça-feira. 
Analzira, paulista de 38 anos, ainda 
estava chocada com imagens de 
pessoas socorridas por ela sem 
mãos ou pés e cheias de bichos nos 
CQrpos depois de uma semana sem 
comer. Como esses há 200 em 
Huambo que dependiam dos seus 
cuidados e de outra religiosa polo
nesa. que ficou em Angola. "Meus 
doentes disseram que iam morrer se 
eu fosse embora, .. Ela se atormenta 

pelos feridos do MPLA, o partido 
do governo, sem suporte na região 
onde a Unita dinamita bancos, bi
bliotecas, hospitais e saqueia casas 
e pessoas. 

Analzira veio com outra missio
nária, Ivone da Cruz Pinto, 46 anos 
e 11 de Angola, casada com o por
tuguês Vitor Cavaco, que se refu
giou nas últimas semanas em Igre
jas e sanatórios de tuberculose sem 
falar, com receio de ser identificada 
pelo sotaque. Ela tinha sido amea
çada de morte pela Unita. O enge
nheiro paulista da Ferroviária de 
Benguela, Ademir Mania, 40 anos, 
veio com a mulher Sandra e o filho 
de cinco anos e meio, Ivan. Ele não 
via a hora de voltar a São Paulo de 
onde saiu em 84 para ganhar US$ 
1.000. "Queria ver safáris e primiti
vismos na África, volto oito anos e 
meio depois com a visão do infer
no". Na região já sem alimentos e 
varada por combates violentos pro
vocados pelos guerrilheiros de Jo
nas Savimbi, que não aceitaram a 
derrota nas eleições há nove meses, 
restam seis brasileiras, religiosas 
das ordens Mensageiras do Amor 
Divino e Servas do Espírito Santo: 
Olívia Maria Correia, Vera Maria 
da Silva, Júlia da Conceição Perei
ra, Terezinha Ramos Carraço, e as 
irmãs Oneida e Leonilda. 

Soljenitsyn deixa exílio 
nos EUA após 20 anos 

w ASHINGTON - o escritor rus
so Alexander Soljenitsyn, Prêmio 
Nobel de Literatura de 1970, vai 
voltar para a Rússia ano que vem, 
encerrando 20 anos de exílio nos 
Estados Unidos. anunciou sua mu
lher Natalya. Um dos mais famosos 
dissidentes da ex-União Soviética, 
Soljenitsyn, 74 anos, sobreviveu aos 
campos de trabalhos forçados da 
Sibéria, ao câncer e ao próprio im
pério stalinista que o mandou para 
o exílio em 1974 porque se recusava
a ficar calado.

O presidente da Rússia, Boris 
Yeltsin, pediu pessoalmente a Sol
jenitsyn que voltasse para casa 
quando esteve nos Estados Unidos 
ano passado, devolvendo-lhe a ci
dadania cassada quando foi expul
so pelo regime de Leonid Brejnev. 
Natalya disse que o casal voltará 
para Moscou assim que ficar pron
ta a casa que está sendo construída 
num terreno de quatro hectares às 
margens do rio Moscou, em Troit
se-Lykovo, nos arredores da capital 
russa. Ela disse que a casa em que 
vivem no estado americano de Ver
mont ficará para os filhos. 

Natalya esclareceu que o marido 
não tem intenção de reviver sua 
militância do passado. "Ele me pe
diu para dizer que não vai concor
rer à presidência ou ao Parlamento. 
Ele não pretende tocar nenhum dos 
níveis de poder," garantiu ela, des-

Cópias o partir de 

Cr$ 1.800, 

(---) 

cartando especulações da imprensa 
russa sobre uma possível interferên
cia dele na vida política, como 
aconteceu em março, quando a luta 
pelo poder entre Y eltsin e o Parla
mento estava no auge: Soljenitsyn 
mandou uma carta divulgada pela 
imprensa russa apoiando o presi
dente. 

Natalya contou que a casa em 
Moscou, que deve ficar pronta em 
maio, terá um anexo especial para 
os substanciais arquivos acumula
dos pelo escritor, incluindo muitos 
manuscritos valiosos. O livro mais 
conhecido de Soljenitsyn é O Arqui
pélago Gulag, um histórico sobre o 
sistema de campos de trabalhos 
forçados da União Soviética. Na
talya revelou que a única ambição 
de Soljenitsyn é terminar, em sua 
terra natal, um ciclo de obras que 
está escrevendo. 

[] O presidente russo Boris Yeltsin 
anunciou ontem que foi concluído o 
projeto da nova Constituição, ao fim 
de uma reunião da Assembléia Cons
titucional com os dirigentes das repú
blicas e regiões autônomas da Rús
sia. Nem todos ficaram contentes. 
V alery Novikov, dirigente regional 
da Sibéria disse que a Constituição 
lembrava a fábula Animal Farm, de 
George Orwell, em que todos os ani
mais eram iguais, mas uns eram mais 
iguais do que os outros. 

C'!êntroarte 
awaom.U....c...nu�&.n».. 

Móqtinos dupliaidoros 
dé .:4timo ger09Ío Av. Mo!9Cha cmaa. lfil - .e. Centro - RJ 

ESTADO DO AMAZONAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 

PODER EXECUTIVO 

A VISO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA N° 006/93-CML 
A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITACÃO da PRE

FEITURA MUNICIPAL DE MANAUS torná público que 
fará realizar. no dia .22.7.93, às 15 horas a CONCOR
RÊNCIA N° 006/93-CML, objetivando 'a contratação 
para fornecimento mensal de 100.000 (cem mil) CESTAS
DE ALIMENTOS, que serão doadas às comunidades 
carentes do Município de Manaus. 

O Edital encontra-se à disposição dos interessados. na 
Rua 24 de Maio n° 399 - Centro. no andar térreo. onde 
funciona a COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITACÃO no 
horário das 7h30m às 13h�. de segunda a sexta-feira. 

Manaus. 14 delinho de 1993 
(a) SÍLVIO ROMANO BENJAMIN JÚNIOR

Presidente da e M L. Obs. Esw AVISO foi publicado no D. ou e D. o E. 
flOS d1,JS 27 22 I.J 23 6.93 

INTERNACIONAL 
lse. Japão - AFP 
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D No último ato do casamento 
imperialjaponês, o príncipe her
deiro Naruhito e a princesa Ma .. 
sako Owada estão recolhidos 
desde a sexta feira no interior 
do Grande Santuário de Ise, o 
mais importante templo do shin
toísmo no japão. Enfim sós, de
pois da maratona de festividades 
iniciada há dezoito dias, o caJal 
se recolheu ao templo para co
municar oficialmente o casa
mento a Amaterasu, a deusa do 
Sol. Amaterasu é considerada 
uma ancestral da família impe· 
ria! japonesa, que, até a Seguµ
da Guerra Mundial, acreditava
se de origem divina. Tida co
mo a lua de mel oficial do 
casal, a estada no templo segue 
o rigoroso cerimonial que mar

cou todo o ritual das núpcias.
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Duas Suítes, Varandão, Salão, Lavabo e Cozinha Americana. "' 
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Você só têm 24 horas 
para comprar 1UD

Big Duplex D, na praia, 
com vista eterna para o mar. 

AP/1.RTIRDE 

U$ 38,500; 
À VISTA 

Barra Bali Duplex and Service. 
No primeiro andar salão, 
varandão, cozinha americana e 
Lavabo. E no segundo, duru; 
suítes incríveis. 

E você tem todos os serviços de um Duplex and Service: - Central
telefônica; Recepção e segurança 24 horas; Serviço de arrumadeiras; 
Antena Parabólica e TV à cabo; Piscina, sauna seca e à vapor; e muito mais.

84 Meses Para Pagar Sem Intermediárias 

Venha rápido? O primeiro Duplex 
foi totalmente vendido em 48 horas. 

ES,....,._ É ,.O,.. SLJ,.O,.. PR.,.0,..1.,,0.... 

Corretores No Local Até às 22:00h 
A.v. das Américas, km 13. 

Realização 

construtora 

• PRESIDENTE

Vendas 
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TEL.:9:.1 

Vendas 

CONSULTORIA IM0!91LIARIA 

TEL: 266-7390 
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Assalafiados trabalham seis dias de graça
• Trabalhadores com direito a aumento mensal perdem 20% do salário, enquanto o acerto quadrimestral dá prejuízo de 33!>/o

'

LUCILA SOARES 
Mesmo com reajuste mensal, 

os brasileiros trabalharão de gra
ça pelo menos seis dias a cada 
mês. Nos cálculos do Departa
mento Intersindical de Estatísti
cas e Estudos Sócio-Econômicos 
(Dieese), esse é o tamanho da per
d3: que a inflação provoca. De 
junho do ano passado a maio des
te ano, os salários reajustados 
mensalmente perderam 20,2%. 
Mas se levarmos em conta que só 
ã' partir de maio a inflação bateu 
nà casa dos 30%, as projeções 
para este ano indicam perdas ain
â� mais acentuadas, avalia Marco 
Augusto Teles, economista do 
9ieese. 

bado. O salário compra hoje me
nos que em 1986, quando come
çou a dança de pqlíticas salariais, 
inaugurada com o gatilho do Pla
no Cruzado. Os dados do Institu
to Brasileiro de Geografia e Esta
tística (IBGE) mostram que o 
rendimento real (descontada a in
flação) nesses sete anos caiu de 
24% a 37%, conforme a região. 
"Resultado da inflação e das polí
ticas salariais que sempre conside
raram o salário inflacionário", 
analisa Shyrlene Ramos de Souza, 
do Departamento de Emprego e 
Rendimento do IBGE. 

sultado é que sobrou menos para • 
d • 1 

- , • 
• 

cada um, e o �I� per c�pit� caiu o pertgO a l USaO filOfletarta : ' 
5%. A produçao mdustnal e 20% , , 

h . h' 13 anos e a Adriana Lorete-12/11/92 menor OJe que ª , Um salário de Cr$ 15 milhões disponibilidade de bens para cada em J·aneiro, mesmo com reajuste habitante é 26% menor. O consu mensal, chega ao final do primeiro mo seguiu a mesma trajetória: semestre valendo 23% menos. O caiu 15% desde l 980. que a inflação foi comendo a cada 
"Não há como recuperar salá- mês chega a Cr$ 39,97 milhões. Su-

rios sem que haja investimentos pondo-se que o trabalhador apli-
em produção e aumento do PIB", casse o dinheiro equivalente a cada 
avalia Considera. O IBGE mostra perda mensal em um investimento 
o resultado do empobrecimento que apenas repusesse a desvaloriza-
nacional com outros dados. De ção desse período, ele teria hoje Cr$ 
1990 até hoje, o número de pes- 87,5 milhões em sua conta. Só este 
soas que ganha entre 0,5 e um mês, Cr$ 11.799.792 estão sendo 
salário mínimo cresceu 7%; de devorad0s· 
um a dois, 39%; e de dois a três O efeito da alta de preços sobre 

os salários é tão devastador que une 

Para o diretor do CentrQll de 
Economia Mundial da Funda�ão 
Getúlio Vargas, Carlos GeraldQ 
Langoni, um dos efeitos mais cruéis 
di inflação e das polític)ls salariais 
que vigoraram até hoje é a ilusão 
monetária. "De certa forma·, à' tra
balhador torce para a inflação, su
bir, porque o reajuste será maior", 
avalia. 

Quem teve reajuste quadrimes
tral perdeu muito mais: a alta dos 
p.i;eços comeu quatro meses de sa
lário. O resultado é uma sensação 
generalizada de estar sendo rou-

Empobrecimento - Para 
Claudio Considera, do Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea), o principal problema é que 
o país empobreceu. Entre 1980 e
1992, o Produto Interno Bruto
(PIB) cresceu 19%, enquanto a
população aumentou 25%. O re-

mínimos, 23%. Em todas as fai- economistas que pensam muito <li-xas superiores a três salários mini- ferente em torno de uma constata-
mos o número despencou. A ção comum: sem queda da inflação, 
maior queda foi na faixa superior não há política que dê jeito nos 
a 20 mínimos: 58%. salários. 

Para Langoni, a própria existên
cia de uma política salarial naêional 
é uma distorção. O professõt 1Ed
ward Amadeo, da PUC, defenêe a 
existência de regras que prot�am 
os trabalhadores de categorias�me
nos organizadas. Mas ressalva 'qUe 
a indexação é uma proteção ap·enas 
parcial contra as perdas salarr�. . 

Perda do salário com reajuste mensal 
Mês . . 

' Reajuste· Salário - · . · . ' .. · : , ., l�P�M ;:·:::f·l�r-: :Z·,; S_al_ári_o r':al

Janeiro dissídio 15.000.000 25,83% 11.920.000 
-�-�··········--·�·····························�·················�··················:··················· 

· Fevereiro 25,83% 18.874.500 28,42% 14.697.470 
-.��;i�:;9� · · · · · · · · · · · · 2a:42 �/4 ..... · · ·· 24:2·3·s·.a32 · · · · ·· · 26 :ifs·�;� · · ·· ;· 9:; ·iia:ii-i º·
•••#••�·-·······································································�············-·�-- - ····· 

··Abril . 26,25º/o · 30.601.272 28,83% 23.753.218 
··r..;;;;i·� · · · · · · · · · · · · · · 2a:a3 ;/4 · · · · · · ··· 39:;.:�·i61 a······· 29:-rii�;� ·· · · so:39ii:õa4 ·
· "j�-�-i,;; · · · · · · .. · · · · 29: 703/: ·· ..... ·· s;·: ;·3·2 �432 ...... ao: 00 �/o·; •••• 39:33°2 .. 640. 
• Reajuste �cumulado: 240,88% • Reajuste real: 162,21 o/o • Perda: 23%

Política salarial nasceu em 64
A existência de uma política 

S&larial oficial é relativamente re
-�ente no Brasil. Até 1964, o go
yerno só determinava o valor do 
s-alário mínimo. Foi o Plano de 
Ação Econômica do Governo 
{P;aeg), idealizado pelos ministrQs 
Octavio Gouvêa de Bulhões e Ro
berto Campos, que criou a pri
meira, com um objetivo bem espe
�Hi c o: conter o avanço da  
inflação, que tinha pulado de 
,,. 

47,7% ao ano, em 1961, para 
81.3% em 19,63. 

--- 'f>or 15 anos, de 1964 a 1979, a 
,p.olítica salarial não mudou. Con-

cedia em cada data-base reajuste 
para recompor a média real dos 
24 meses anteriores e mais a meta
de da inflação estimada para os 
12 meses seguintes. A inflação 
despencou de 91,9%. em 1964 pa
ra 34,5% no ano seguinte, man
tendo-se abaixo de 30% ao ano 
até 1976. Daí até 1979, ano da 
posse do presidente João Figuei
redo, não parou de subir. Já não 
era possível reajustar os salários 
só uma vez por ano. 

Greves_- Foi a época das 
grandes greves do ABC paulista, 
que resultaram nos reajustes se-

mestrais de acordo com a faixa 
salarial: até três mínimos, inflação 
integral mais 10%; entre três e 
dez, inflação integral; e acima de 
dez, 80% da inflação. 

Essa política durou seis anos e 
foi mantida no início do governo 
Sarney. A inflação já tinha passa
do para a casa de 100% ao ano 
em 1980 e chegara a mais de 
200% em 1983. Com o Plano 
Cruzado, em fevereiro de 1986, 
começou a dança das políticas sa
laFiais. Foram l l mudanças, sem
pre com a preocupação de evitar 
efeito inflacionário. 
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�·• Inflação acumulada no ano I .. Média mensal, em cruzeiros de janeiro de 1993 

Fonte: IBGE 

Diferença de renda aumenta 
• Quem recebe no
índice oficial tem

. , . 
preJuizos maiores
THEREZA C. LOBBO , 

E
ntre as muitas mazelas pro
vocadas pela inflação, uma 

das mais gritantes é a distância 
entre ricos e pobres. Profissionais 
liberais ou funcionários de gran
des empresas (nacionais ou mul
tinacionais) conseguem manter a 
guerra empatada, pois vêm rea
justando seus preços ou receben
do salários menos defasados. 
Mas grande parcela do funciona
lismo público - médicos e pro
fessores, por exemplo, excluindo
se as empresas estatais - e os 
que trabalham para companhias 
que se limitaram a conceder ape
nas os reajustes da política sala
rial do governo estão cada vez 
rmis pobres. 

Para manter-se competitiva, a 
Shéll passa longe da política sala

Í ria\ do governo. O gerente de 
Remuneração, Renato Torres, 

faz as contas. Um engenheiro re
cém-formado ganhava Cz$ 11,3 

milhões em março de 1986. Se a 
empresa tivesse seguido a política 
salarial do governo. a remunera
ção deste cargo estaria hoje em 
apenas Cr$ 19.250 milhões, com 
uma erosà0 de 212%. Mas a em
presa paga Cr$ 60 milhões. 

Mesmo assim, não há ganho 
real, restando um resíduo infla
cionário de 15%, O salário do 
engenheiro recém-formado equi
valia a US$ 627,70 e hoje vale 
US$ 1.047. Descontando-se a in
flação de 100% do dólar, o jogo 
continua empatado. Apesar da 
distorção dos cálculos em dólar 
para período tão longo, costuma
se usar a moeda americana para 
efeitos comparativos; pois a in
flação brasileira neste intervalo 
foi de 20 milhões por cento. 

Petrobrás - Os funcioná
rios da Petrobrás não têm reajus
tes mensais, mas mesmo assim 
saem ganhando de quem só teve 
o reajuste oficial. Qualquer fun
cionário de nível superior, com 

15 anos de casa e nível médio 
·" 

dentro do plano de cargos da
empresa, ganhava Cr$ 13,18 mi
lhões .em fevereiro de 1986. (ou
US$ 732,22), sem conside.tar
anuênio de l % e demais ben�fi
cios. Hoje, esse funcionário rec�
b e C r $ l O 3 . 4 6 9 . 6 2 6 ( U.S,$
1.805, 75). "" 

"Eu não driblo a inflação, ela 
e que me dribla", brinca uma 
professora da rede municipal que 
perdeu poder aquisitivo mas con
tinua bem humorada. N.M. tem 
23 anos de magistério e seu salà
rio no mês passado foi de CrS 
9.573.740, o equivalente hoje' 'a 
US$ 167. Em fevereiro de 192'5, 
ganhava o equivalente a US$ 
147. Mesmo assim, está perdõ!.
do, e muito, considerando-s� -�
inflação em dólar. "Não compFo
mais nada para mim, nem roup�,
nem sapato", conta, a professor.a.
que usa o salário para ajudan1a-s
despesas com os dois filhos ádo
lescen tes.

. . ·%· •'1!!w:iiil!i�l�;::;j;:i:ll1!;}:!�ii�f�m@�t:i:;�:;�:fllilâlii1il&,�S-ÍHUS:mi,; .... •i \:+'
PLANO CRUZADO Feverei- 12, depois multiplicados pela 15 contas para saber quantd ga-
ro de 1986, inflação de 14,36%. OTN de 1° de janeiro. Sobre o nhariam. A inflação de 1990 foi 
Salários convertidos pela média va lor  aplicava-se  a URP de a maior: 1.794,84% . Salãrios 
dos seis meses anteriores ao pia- 26,05% . Em março foi instituí- perderam 11,28% . 
no, com abono de 8% . Criado do reajuste compensatório. A POLÍTICA DE MARCÍLIO gatilho que disparava quando a inflação de fevereiro despencou: Setembro de 1991, inflàçãQ de inflação chegava aos 20% . A 3,6% . A de janeiro, 72,28% , 16, 19% . Antecipações bimes-inflação caiu de 223,91 % em não entrou no cálculo. trais e reajustes quadnmestrais 1985 para 58,01 % em 86. Ga- PLANO VERÃO II Junho de p a r a  z e r a r  a inf lação p elo nho de l8,34% . 1989, inflação de 24,83% . Rea- INPC, na faixa até três ,!llÍni-

juste mensal pelo IPC até três mos. A inflação já estava em PLANO BRESSER Junho de 
1987, inflação de 26,06% . Cria
da a URP para reajustar salá
rios no trimestre seguinte. A in
flação subiu para 365,96% no 
ano e 933,62% em 1988. Salá
rios caíram 4,2% em 87 e subi
ram 3,9% em 88. 
PLANO VERÃO Janeiro de 
1989, inflação de 72,28%. Os 
salários de janeiro a dezembro 
de 1988 foram convertidos em 
OTNs, somados e divididos por 

mínimos. Daí até 20 míniJnos, 16,19% . Em julho do ano pas-
antecipação do percentual do sado, trocou-se o INPC pelo 
IPC que excedesse 5% . Acerto IRSM. A inflação anual de 1992 
da diferença ao final de três me- foi de 1.153,03% e salárip� caí-
ses·. A inflação de 1989 foi de ram 19,7%. 
1.764,87% . Salários subiram GOVERNO ITAMAR · Man-4,4% . teve até janeiro a política de 
PLANO COLLOR Março de Marcílio e depois estendeu ante-
1990, inflação de 8.4,32% . Salá- cipações e reajustes quadrimes-
rios deixam de ser indexados e o trais para até seis mínimos. A 
governo arbitra a inflação. Em maioria das empresas reajusta 
junho veio a criação do F AS. todo o salário por esse critério e 
Assalariados tinham que fazer muitas dão reajuste mensal. 

:11�-------------- ,.iillll1lliUIIIIIIISlllillllllliililllillBlltllll�-a311-im>;:�:.:;:"'•�:,,,:Sl;��·iiw�'W�1,:l!!;.'.1*ii;:;s;:Ú:&:l;fuwiSl��,;<:::;,,,,.="'"'·""""'- %m,-,,,,: , .• �iit-:,=vsic1,,·_,. --,;:;,; ·,·-Jtj �,;:;;:,�:'):�,.--:,::::,<iiiliiói;:sili�� ,ili,.:-:·. 

Passagem aérea. Rio/P. Seguro/Rio, 
7.noites no Hotel Sol Tropical (tipo 3*), 
7 refeições, traslado, city-tour, show 
de lambada e guia de acompanhante. 

Passagem aérea. RióÍsalvador/RiÕ. . Pa.ssage_m aél·eâ. Rio/Maceió/Rio. Passagem aérea. Rio/Natal/Rio. 
7 noites no Hotel Bahia Othoil (5*), ·7 noites no Hotel Pajuçara. Othon (3*), 7 noites no Hotel Marina. Praia Sul
traslado, oity-tour e passeio a.Ilha de traslado e city-tour com (tipo 3*), traslados. city-tour e visita a 
Itaparica. com almoço. 

· · 
guiá acompanhante. Genipabu com bugre incluído. 

Passagem aérea. Rio/Fortaleza/Rio, ... ,, 
7 noites no Novotel Magna (4*), ,,., 
trasla.dos, city-tour, passeio a Beach " 
Park, com guia acompanhante. , "" 

DESDE 3x  Cr$ 8, 155 MIL DESDE 3x Cr$ 9.270 MIL DESDE 3 x Cr$ 9,410 MIL DESDE 3 x Cr$ 10.240 MIL DESDE 3xCr$ 10.850 MIL 
OU Cr$19.010 MIL À VISTA OU Cr$ 21.550 MIL À VISTA OU Cr$ 21.890 MIL À VISTA OU Cr$ 23.810 MIL À VISTA OU Cr$ 25.240 MIL À VISTA .... 

OUTRAS OPÇÕES DE HOTÉIS: 

'! PORTO SEGURO FLAT (Tipo 4*) 

OUTRAS OPÇÕES DÊ HOTÉIS� OUTRAS-OPÇÕES DE HOTÉIS: 
*·PONTA VERDE (Tipo 3*) 

• "'HOTEL RESORT PARADISE (Tipo 5*)
* HOTEL MERIDIEN (Tipo 5*J

"'OURO BRANCO (Ti o 4*) 

CENTRO: Quitanda, 20/Slj .• 221-4499 • COP
i

ANA: Santa Clara, 70/Slj. 
255-1895 • TIJUCA: Saens Peiia, 45/Lj. 10.l. 2 93 • IPANEMA: Vise. Pirajá,
351/Lj. 105 -521·11� • BARRA: (Kolibri) Rua O ·o Maciel, 451/Lj. D -

1 * MACEIÓ E NATAL 
i* NATAL E FORTALEZA 

OUTRAS OPÇÕES DE HOTÉIS: 
* BARREIRA ROXA (Tipo 3*)
* IMIRÁ PLAZA (Tipo 4*) 

OUTRAS OPÇOES DE HOTEIS;-'>111 
'<'Vll,,A COSTEIB.A FLAT 1l&EN ,,,jq;, 

(Tipo 4*) ._�\l' l'iJ.
,. 

,1,a
*MARJNA PARK � Y 

(Tipo5*) /!t 
PREÇOS VÁLIDOS PARA 

SAÍDAS DE 03 OU 04/07/93 49�2137 • �l: (Contactur) Rua Moreira , 229 Slj. 209. 710.7401 
• NOVA IGUAÇU: (Marcoiour) Av. �v. Roberto Silveira, 214 - 768-3673 i* NATAL E FERNANDO DE NORONHA EMBRATUR N" 00942,00.41.3 

..,. 
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Barra vive uma nova febre de cons\ruçõeS 
--

SÔ]).IIA ARA RIPE E SÔNIA MAÇOS 

Para onde mais cresce o Rio 
de Janeiro? Quem respondeu na 
direção da Barra da Tijuca acer
tou. Se há 20 anos a imensa re
gi.ãç de belas praias e muito verde 
era ·considerada quase que um 
farüf!ste, porque tinha fama de 
deserla e não trazia conforto" 
para seus moradores, que eram 
obd�dos a depender de outros 
bairros, hoje, o quadro é total
mente outro. A área se transfor
mou em u m  g rande pólo de 
atraç·ão de serviços, empresas, 
turismo e negócios que conse
gu.ern encher . os olhos não só 
dos felizes moradores, mas tam
bém de uma legião de visitan
tes. 

Os números não deixam qual-. 
quer dúvida sobre o sucesso deste 
grande mercado. A Ademi (As
s,9ciação dos Dirigentes das Em
presas do Mercado Imobiliário) 
)]gistrou um surpreendente au
mento nos lançamentos imobiliá
rios"Tesidenciais de 4.350% em 
junho, comparado com o mesmo 
mês-de 1992. São 1.826 novas 
unidades residenciais. E se no
ano passado, em junho, não se
registrava qualquer novidade no
segmento comercial, este ano,
apsinas neste mês, chegou a exa
tô.S: ·&OO. Não é por. acaso: ne
nhum outro bairro do Rio ainda
oferece tanta área para novas
construções.

Os números da Barra da Tijuca 

�· • População: 130 mil 
'• Área: 36 milhões m2 

,... • Arrecadação de ICMS*: Cr$ 
778 bilhões de janeiro a março/ 

.,.3.�, maior do Estado, perdendo 
-apenas para Duque de Caxias e
Tijuca, mas na frente de São

'J::ristóvão e Volta Redonda 
• Movimento da Avenida das

--�inéricas: 6 mil carros por hora 
nos dois sentidos 
• Perfil do morador: classe mé

dia alta, 2,3 carros por família, é 

profisisonal liberal ou executivo 
• No próximo ano será o bairro
oom maior· número de shop-

-

......... 

pings: seis, dos quais o BarraS
hopping, com a expansão, será o 
maior da América Latina 
• Tem 4 mil quartos de hotéis e
apart-hotéis. Perde apenas para
Copacabana
• 94 condomínios fechados, ver-
dadeiros minibairros 
• Cerca de 100 favelas e lotea
mentos irregulares 
(*) inclui a arrecadação também 
de Jacarepaguá. 
Fonte: Associação Comercial e 

Industrial da Barra; Ibope; Jplan
Rio; Secretaria de Finanças do 
Estado do Rio 

"GRANDES ESTALEIROS 
. COMPRAM, 
�PEQUENAS EMPRESAS 

VENDEM. 
CANECO, MAUÁ, RENAVE, EMAQ, VEROLME, 

ENAVI e EBIN estarão no�ENCONTRO 
OE NEGÓCIOS comprando de tudo. 

São os maiores estaleiros do país reunidos num só 
espaço, cercando a pequena empresa de oportunidades 

por todos os lados. 
Eles vão apresentar as listas de produtos e serviço� que 

desejam comprar de você. 
E a lista é muito grande. 

por isso, wcê que está no leme de sua pequena 
empresa, embarque nessa. Venha vender para as 

grandes empresas do setor e construa 
uma parceria de futuro. 

É lucro líquido.Não percal 
"" 

PARA SUA EMPRESA NÃO 
FICAR A VER NAVIOS. 

..l'.l'N',, .• ,:0:,.§'.J-,, � CN y;;,.,.� .. � 

� ENCONTRO DE NEGÓCIOS 
..-.. De 29 de Junho a 02 de Julho das 9 às 17h 

Rua Real Grandeza, 293 • Tel.: 286-9991/9891/9943 

SBCCT 
SE<lETAIJA DE ESrADO 
OE INDÚSTRIA, COl,IÍROO, 
aiNOA E TECNOLOGIA 

CASA DO PEQUENO EMPRESÁRIO • 

-

-

SEBRAE 
-

-

RJ 

ETO PARAÍSO • BALCÃO SEBRAE BOTAFOGO 

Morador destaca maior espaço 
Desde que trocou, há cinco 

anos, o apartamento em Copaca
bana por uma casa no Condomí
nio Santa Mônica, na Barra da 
Tijuca, a economista Magali Klaj
mic só sai do bairro para ir traba
lhar no Centro da cidade. Todas 
as outras ativida:des foram trans
feridas para lá. 

"Na Barra se tem de tudo, 
com mais espaço e segurança. O 
Rio está se mudando para cá", 
afirma Magali, que vê com re
ceio o crescimento do bairro. " 
Já não é possível curti-lo como 
antes". Magali concluiu, pelas 
conversas com as amigas, que as 
pessoas consideram a Barra o 
local que ainda oferece mais de 
segurança, além de espaço para 
estacionamento. 

O ortopedista Dirceu B�llizzi 
viu ao longo dos últimos anos que 
seus clientes da clínica em Copa
cabana estavam se mudando para 
a Barra. Em 92, o médico decidiu 
abrir um consultório no bairro 
para juntar o últil ao agradável
facilitar a vida de seus clientes e a 
sua também, já que ele trocou sua 
residência no Jardim Botânico 
por uma casa na Barra da Tijuca. 

Nascido e criado em Ipanema, 
Marcelo Sampaio é hoje vice-pre
sidente do Akxe Clube, além de 
ser morador do bairro. O Akxe 
tem 6.000 sócios e há até quem 
saia da Urca para participar das 
aulas de ginástica olímpica do 
clube. Seguindo os padrões de 
modernidade que procuram con
centrar o máximo de serviços pos
síveis numa mesma área para faci
litar a vida dos frequentadores, o 
clube conta com um shopping de 
conveniência onde funciona desde 
banco até restaurante. 

Fama ajuda comércio vender J .,:. • .: 

Os comerciantes não têm do que 
se queixar. "O bairro é uma vitrine 
olhada por todos", acredita José 
Ronaldo Mello, sócio da Daissen, 
revendedora da Mitsubishi. A cada 
mês são vendidas nas duas lojas do 
grupo 40 automóveis importados, 
que variam de US$ 33 mil, o mais 
simples, até US$ 80 mil, o bem 
sofisticado. Cerca de 30% das ven
das são feitas por moradores da 

Barra e o restante por visitantes de 
outros bairros. "As pessoas vêm 
aqui para passear, fazer compras. E 
acabam fechando negócios", conta 
Mello. 

E há espaço para toda espécie 
de supérfluos. A recém-inaugura
da Sweet-Factory, com balas e gu
loseimas inglesas, no BarraFreeS
hopping (paraíso de importados 
no BarraShopping) tem filas na 

porta todos os finais de semana. 
"Não imaginava que a procura 
seria tão grande", admite a jovem 
Daniela Chor, 25 anos, filha de 
um dos mais expressivos empresá
rios do bairro, José Isaac Perez, 
do grupo Multiplan, empreende'dor do BarraShopping e do Gol 
den Green, um condomínio de al
tíssimo luxo onde o apartamento 
mais barato custou US$ 300 mil.

· Mais 2 centros "!"! 

deconswno
Depois da· consagração do Bar: 

rashopping e do CasaShoppirig: 
mais dois grandes centros comer .. 
ciais estão em construção no bair'.. 
ro: o Via Parque e o Barra Squar.e'. 
O primeiro, com inauguração mar
cada para a primeira semana "de 
outubro, terá a maior casa de esp.�
táculos do Brasil, com 14 mil m2

, 

além de seis cinemas, três restau
rantes de luxo e 220 lojas. Já,...� 
Barra Square fica pronto em feve
reiro de 1995, inaugurando um no
vo sistema de administração. As 
140 lojas serão vendidas e não a!!-f.: 
gadas aos lojistas. O shopping con
tará ainda com dois cinemas. 

,., 

Sem contar outros dois shop; 
pings menores, o America Mali e o 
Barra Mali, empreendimentos âa 

JJ Construtora Ferraz Suassuna, ç�-
vo l vendo US$ 12 milhões. Em 
1994, o bairro poderá se orgulhar 
de ter exatos seis shoppings, dos 
quais o BarraShopping poderá rei� 
vindicar o título do maior da Amé
rica Latina, com a reforma pela 
qual passará. Serão 85 mil m2

, com 
510 lojas e novidades para animar 
qualquer tipo de consumidor. Co
mo cinemas com reservas, área pa� 
ra consultórios médicos e laborató
rios, feira sofisticada e academia 
com quadras de tênis e squash.

Médicos - "É um investi
mento de cerca de US$ 45 mi
lhões", calcula Geraldo Schuller\ 
gerente de marketing do BarraS
hoppping. Se o fluxo de pessoas p9r. 
mês hoje é de 2,2 milhões, a expeç� 
tativa é de chegar a 3,5 milhões a 
partir de outubro de 94, quand� .a 
nova área - na direção do Carr�
four - for inaugurada . 

O quadrilátero onde será ergui� 
do o Barra Square é um minibairro 
dentro da Barra da Tijuca. Ali, .os 
moradores dos 13 prédios residen
ciais ( um acaba de ser lançado) não
precisam sequer atravessar a princi
pal via de acesso, a Avenida das 
Américas, para contar com os s�r
viços de três bancos, dois shoppings 
(um em construção), um clube (Axi 
xe), dois restaurantes, um colégio� 
uma faculdade, além de um edificiq 
comercial com diversos serviços, ó 
Blue Chips. 
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24,74 
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FONTES; Anbid e Andima 

-Bolsas ainda são boa opção
• Mercado espera efeitos
do plano e acredita, no
curto prazo, em ações·
·CONSUELO DJEGUEZ 

A decisão da Câmara dos Deputados de con
ceder reajustes mertsais. de salários mudou 

um pouco as expectativas das instituições financei
ras quanto ao sucesso do Plano de Ação Imediata 
(PAI) do governo. No entanto, ninguém aposta, 
pelo menos por enquanto, em alta da inflação e em 
reversão de expectativas no curto prazo. Por essa 
razão, os especialistas acreditam que as bolsas de 
valores continuam sendo o melhor investimento. 
Apesar disso, os investidores devem manter cautela 
nesse tipo de aplicação, destinando só uma parte 
dos recursos disponíveis para essa modalidade de 
investimento. As aplicações financeiras, na avalia-

- ção dos especialistas, apesar de renderem menos 
· que as bolsas, não devem ser desprezadas.

Ernâni Fonseca, diretor de open do Banco Pri
mus, sugere aos investidores que destinem até 30% 
dos recursos para as bolsas. O momento, segundo 
ele, ainda é bastante favorável. Quem . não tiver 
condições de acompanhar o mercado acionário ou 
não tiver um volume grande para apµc?r, ··tem 
como alternativa os fundos de ações, que estão 
com rentabilidade média acumulad� este mês de 
29.04%. contra uma rentabilidade média dos fun
dos vinculados às taxas de juros de 24%. 

Base - Comprometer mais do que 30% dos
recursos em ações, porém, não é recomendado, 
principalmente porque o quadro econômico está 

Arquivo 

Mel/o: CDB pós-fixado também é alternativa 

nebuloso pela falta de sustentação política para o 
plano do governo. A aprovação do reajuste tnensal 
é prova de que a base de sustentação do governo 
no Congresso nãb está bem costuradl!,. 

Para o diretot do Banco &onômiéo, José Ban
deira de Mello, as aplicações em renda são boas 
alternativas. Nessà modalidade, elé considera os 
CDBs pós-fixados, á caderneta de poupança e os 
fundos de renda fixa DI, vinculados a taxas de 
juros futuras como melhor garantia contra á infla
ção. Para Bandeira, a fixação do rendimento ao 
final da aplicação evita petdas em caso de uma alta 
inesperada nos índices de pteço. 

Ernâni Fonseca também considera que os juros 
continuarão ganhando da inflação em julho. Mas 
agosto ainda é uma incógnita. Tudo dependerá do 
desenrolar das negociações do governo com o 
Congtesso e do sucesso da aplicação do plano. 

Dólar - O mercado avalia que o dólat deve
cont-inuar perdendo-da inflação, apesar da pequena 
alta registrada nos últimos dias. Ernâni Fonseca 
lembra ao investidor que com o ágio entre comer
cial e paralelo estacionado em 8%, nãô há eomô se 
ter ganhos reais nessa aplicação. E a tendência, 
segundo ele, é do ágio se manter nesse patamar por 
mais tempo, devido à confottável · situação das 
reservas internacionais do país. 

"Ao apli�ar em dólar os investidores estão per
dendo cerca de 1 % ao mês, que é a t�xa. acima da 
inflação paga pela maioria ·das aplicações financei
ras", avalia. O dólar é recomendado apenas para 
quem quer ter recursos para viagens ou como 
garantia, já que os ganhos são pequenos e só 
tendem a ocorrer em longo prazo. 

Shopping dos Calcàdos 

��VA? 

�o 

Neste sábado, dia 26 / junho, abriu 
ao público o maior Shopping de Calçados 
e Acessórios de Couro da América Latina. 

São fabricantes de diversos lugares 
do Brasil vendendo diretamertte no varejo 
ou atacado como uma grande feira com 
preços muito baixos. 

Shopping dos Calçados Boulevard, 
anexo ao Paes Mendonça Boulevard, na 

Av. Maxwell, 300 - Vila Isabel 
a Q• 

1 
•Glll 

;Jll

.,,, Uma realização: 

u�o DOS FABRICANTES DE CALÇ.ADOS DO BRASIL

' 

Dinheiro de FGT§ . . 
"' 

1nat1vo 

pode ser melhor investido 
• Rendimento em outras aplicações oferece rendimento m�or
OANIELl:A MENDES E VICENTE �us saldos sem os juros mais vanta- lo Antonio F:ontell\ Reis. ressai� que 
NUNES 

I JOSOS. , as pequenas quantias devem S<;bdes-
O dinheiro das contas inativas do Commodities- E por isso que tinada aos fundos de ações. já.�ue a 

FGTS, há mais de três anos, já co- a maior parte dos analistas financei- maior parte da corretora · airíp:.i re. 
meçou a ser liberado. Grande parte rôs está indicando os saques dos re- luta em aceitar os pequeno� ü�·esti-
das pessoas donas desses recursos es- cursos, assim que liberados, para a- dores. ; 
tá preferindo, porém, manter o di- plicá-los em investimentos mais Limites - Quem pos�uc\:on-
nheiro depositado nessas contas, tal- tentáveis. O diretor-executivo do lns- tas ·inativas e quiser seguir ajdica 
vez por desconhecerem que sua tituto Brasileiro dos Executivos Fi- dos especialistas deve. porém.Jazer 
remuneração é a mais baixa do mer- nanceiros (Ibef), Ricardo Henriques, uma pesquisa nas instituições fi-
cado financeiro: 3% ao ano acima da diz, por exemplo, que os fundos de nanceiras para descobrir qu:áis os 
variação da TR. Ou mesmo por te- commodities - que oferecem liqui� limites mínimos exigidos- pal1'..i as 
rem a certeza de que o governo vai dez diária a partir do 30" dia da aplicações. No Bradesco é poS6ívt:1 
conseguir aprovar o projeto que au- aplicação - e os CDBs são duas das abrir uma caderneta de poupança 
menta o rendimento das contas para melhores alter- · . com Cr$ l milhão. No Bane� Na-
6% ao ano mais a TR. Remuneração nativas oferecida cional, o limite mínimo para tb\·es-
que, no entanto, vai vigorar até de- pelo mercàdo. tir no fondo de ações t:.unbénu� de 
zembro próximo, quando termina o Aqueles que qui- Cr$ I milhão. Já aqueles que 'tlrefe-
cronograma dos saques. serem diversifi- rirem comprar uni CDB do �_;im:o 

A Câmara dos Deputados já car um pouco Boavista terão que dispôr, _11� ato 
aptovou o aumento dos juros de 3% mais podem des- da operação, de Cr$ 30 1n.ilhife;,. 
para 6% ao ano: E a expectativa é a tinar parte do di- O secretário-Executivo �11 Mi-de que o projeto seja vôtâdo esta nheiro para os n-istério do Trabalho. ·M;a,zartsemana pelo Senado e sancionado fundos de ações. Abreu, garante que os trábhl.l\lado--10 presidente Itamar Ftanco. Espe- O presidente · · ld,.;:.;l -r res que ja retiraram seus sa � nao tava-Se, entretanto, que já no início da Bolsa de Va- precisam se preocupar em fü* no-deste mês a nova rem_uneraça-o do [ores do  Rio, Carlos Reis 

dinheiro mantido naúontas inativas Carlos Reis, acredita que o mercado va solicitação de saque. caso cinovo
rendimento das contas inati'vâ seja fosse colocada em ptática. Esse atta- acionário é a melhor opção de ganho aprovado. É possível que·ete�rece-so do envio do projeto de lei ao na atual conjuntura. Mesmo cotn os 
bam em casa um documeulb deCongresso acabou prejudicando preços das ações tendo registrado sig-

muitos titulares de contas inativas, nificativas altas nos últimos meses. crédito da diferença de\ idü. o'ct'lmes-
sobretudo aqueles que já sacaram O diretor da Corretora City, Pau-. mo um cheque da Caixa. , _ "°f ...... 

Limites mínimos para investimentos (em Cr$) .. . '[d

..... '.;( 
Bancos Poupanca Fundo de Fundo de Fundão . Fundo de Fundo DI CDB/RDB · 

ações renda fixa commodities . .- ' : . 

Nactonaf 1,5 milhão 1,0 m1lhao 1,0 milhão 1,0 milhão 2,0 milhões 1,0 m1lhao 5,0 m1lhoe� 
................................................................................................................................................................................................................................. 8. 

I::;;:: : ;:::::= '.;If E: }'.a}I:: ::'.f f :::: ;:;::�!l ::::::: ':'.;�;� .... , .. , ................................. , ............................ ,, ...... ,, .............. , ....................................................... , ......................................................................... l 
Banco do Brasil 2,0 milhões 1,0 milhão 3,0 milhões 1,0 milhão 1,0 milhão - não tem 5.0 rr.ifnõ& 

BFB 4,2 milhões 4,2 milhões 4,2 m,lhões 3.3 milhões 4,2 milhões não tem 10.0 milnõe 
........................................................................................ , ....... , ................................................................................................. , ...... , ........ ,, ............ ,· 
Bradesco 1,5 milhão 1,0 milhão 1,0 milhão 1,0 milhão · 1,0inilhão. não tem 1.0 milhã 

.................................................................................................................................................... · ............................. ,\ ................ , .................... ,1,, .... . 

Fonte: instituições financeiras 
· 

� .. jl 

---------------------�-· INFORME PUBLICITÃR�O
• 1

Club Med contrata Plano·Amil J 

para seus hóspe_des 

Sentados, da esquerda para a direita: Shalom Hassan. Diretor-Presidente do Club Med. Sebastião Machado. Diretor Come�aI.;
1 

da Amll. e Manoel do Valle Sill/a, Diretor Financeiro do Club Med. De pé, também representando a Amil: Carlos Eduardo Mora!IS, ' 
Coordenador Comercial, Mónica Eshriqui. Relaç6es Empresariais. e Antõnio Jorge Gualter Kropf, Diretor Téaiico. ·J 

O Club Med assinou um contrato especial de assistência médica com a Amil. A partir de julho, todas as pessóas que se hospedarem nos dois Vi/Lages do Club Med no Brasil - Rio das Pedras, em Mangaratiba (RJ), e ltaparica (BA)-vão contar com a segurança de um completo piano de assis-:tência médica, com cobertura total em casos de emergência. Nos dois Viilages, serão instalados centros médicos totalmente equipados, commédicos e enfermeirosatendendo 24 horas por dia, para garantir um atendimento ágil e preciso em qualquer emergência. E, caso seja necessá
ria a remoção do paciente para dar continuidade ao tratamento, os centros médicos poderão acionar equipes especiais de resgate. O cliente será levado em segurança aos melhores hospitais,· com cobertura total de custos du
rante a internação. OplanoAmil garanteaoshóspedes doClubMed assistênciamédicaemcasos 

-- . í!··: :;de emergência durante toda a sua eslai#i-w Para a A mil, este contrato revela a cres-, 
.i) cente preocupação da rede hoteleira com"" o bem-estar e a tranqüilidade de seu.sihóspedes. "Principalmente nas regiõ-es�'mais isoladas, ou de difícil acesso, co_m·o·5

Angra dos Reis, Pàrati e Região dos.14-!gos, a tendência é que a cada dia mais�,hotéis ofereçam esse diferencial aos seusclientes", prevê o Diretor Comercial da . .Amil, Sebastião Machado.Segundo o Diretor-Presidente do?. Club Med na América do Sul, Shalo�i':» . -� Hassan, a iniciativa de se escolher a AmiC 
' u para prestar assistência médica aos seus .. 1clientes baseou-se no elevado padrão de'j qualidade dos serviços que a empresa�1 oferece: "Nós pre_c�dnJoS de um ate.ndi-',, 

'menta de Primeiro Mundo, à altura dos nossos hóspedes. E a A.mil é umo empresa" que busca a liderança de mercado através'· de uma excelente e�trutura de serviços. -Nós nos identificamos com a empresa,: porqueessat,a1. 'méanossa estratégia",� explica Hass · i ·
·'.\, 

i 
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I 
SEU BOLSO 

SERVIÇOS 

�ulta· alt_a para quem atrasou o IR 
• Cálculo é feitQ .. s9�re. 9 imposto ��contrado antes da incidência dos abatimentos�ÃO PAULO - Quem dew:>(!..p,a- :ias têm de efetuar o pagqmento . · ·· · .·..... Arqurvo último di.a do mês seguinte ao do
�a a última hora e a�ab. ou não en- i�tegral d? valof devid� a�é o dia seu recebimento. regando a declaraçao d�,:lI11P'tz�to 1� ·dla 'SO de Junho, para nao incorrer Se mesmo com esse prazo a pes-, e Renda na esperanç!l de r�s,ol.ver fl)l mais uma falha, que é a· de soa atrasar o pagamento - da cota mais tarde, uma vez que .no �rasi! atràso _ de pagamento. Aqueles que única ou da primeira parcela - a xiste um jeitinho para tudo, deve teriam imposto a restituir, mas ·não multa será de 20% sobre o valor saber que a coisa não é 'bem' assim: entregaram a declaração · ou estão não pago, mais l % de juros ao Para começar, o contribuinte -alfa- entregando com atraso, terão a de- mês. Mas se o pagamento for fei to sadó vái pagar multa dé' 1 % !lobite,o· \i0luç�o suspensa até o acerto de em até 30 dias além do prazo, a fmposto devido. Só que onde se ,lê �Qntas com o Leão, Este acerto in- multa será reduzida para 10% so-imposto devido é preciso entender dui, �lém dos juros de 1 % ao mês bre o valor não pago. fgora não o imposto a que se cileM sç,bre o imposto, multa que varia de Multa _ Uma questão que �epois de feitos todos os c,áç,1,1los; 50% a 1 50% sobre o imposto.devi- · tem causado polêmica é por que a tom o abatimento do .que foi P<lgo do; ·pelo não cumprimento de uma multa é calculada sobre O imposto �urynte o an?, mas . sim' ?"}ai�� obhgação legal. devido, antes de feitos os abatimen-e�strado na hnha 1 7  da pagma 4, ··· 'Processo - Segundo a advo- tos de antecipações, e não sobre o com base, exc!u.s1vamen�e; n?s ga- gada Marilene Talarico Martins cálculo final . O tributari sta Ives phos do exerc1�1�. Isso mçlüt por;, R-odrigues, sócia da· Advocacia Gandra Martins, da Advocacia  tanto quem tena imposto .a rl!ce�r Gandra Martins a Receita vai jul- Gandra Martins, explica que esse � também_ aqueles q�e e111-patqrnm g;ir çada caso. o' contribuinte.pode tipo de sanção consta do Código pom o Leao - ou seJa, P.ílueles,m.J.� si:rr .encarado como sonegador fiscal Tributário Nacional, onde estão ci-:nào devem nada e não. teri&m _ri.ª-d.ll p1::fo fato de não hay�r pago dentro tadas duas obrigações. A primeira a receber. · . : . . · . . : . , d� pràzo· estipula�o: · A advogada obrigação é pagar os tributos e a 
1 · , .. , · , .1 , h. · · r: t · declarações em dia e têm imposto a 

d · d Há outras penalidad�s �ari �s exp ·,�a que, ne�sa 1potese, o 1a ,º e segun a prestar contas a traves a -atrasados: eles perdem ·o direito de considerado cnme, sendo passivei pagar devem preStªr atenção nas 
declaração. O não cumprimento de

, • 1 , · · · , · datas para o pagamento. A consul-parcelar O pagamento do impostõ de processo judiciaL Todas as pes- tora Nicole Borger lembra que este qualquer uma das duas implica a 1:dêvido e não poderão� có'mô quem-· ·  -soas que ainda pretendem entregar ano O procedimento é diferente por cobrança de multa. É justamente aí obedeceu O prazo, aguardar a }loti- -� sqa. declaração de renda devem haver duas modalidade de declara- que entra o Artigo 1 1 3 do · Código .ficaçào da Receita Federal para pa-·- .... agQf-a procurar a delegacia da Re- ções - Ufir e cruzeiros. Os que têm Tributário Nacional, que determina .ga'i em parcela única ºl!. int�i3:r o. c�i;ta,d_e sua jurisdição. . . . imposto a pagar aguardam a notifi- o tipo de multa e diz como ela devepagamento das cotas. Os re·ta:r-da.tá:- .�·As pessoas que entregaram suas cação em casa, e podem pagar até o ser calculada em cada caso. 
' [. 

l»apelaria 
--i ·; 

. • Comprei um fichário'em acrílico'e 'madeira de grandes 'propófçeé§ ,;tnesdr entã0 só recebemos dt:s-
110 dia 1 2  de maio nli ·P.apétáti'á oulpas. pelo atraso. ·. Sijvia· Corrêá União e enfrentei uma ··-ireroàé!eirá Roeeha (Rio) maratona para que oS foRé. ihn'ário� · Secretária eletr6nica embrulhassem a comp�â:. ·.Nó-' final; ·.- ·. Comprei uma secretária eletrô-tiv-e que pagar pela �mbá1àgéin � qica; •Gentek, modelo SE 1992, no ainda fui destratada pelos·empr�â: qja.1.481 1 1 /92, que,· após .um mês dds. Laura Maria Lima '(�io ! 1 � instajada, apresentou defeito. Sein 
'é.-ades 

:, : representante para conserto no �,Em outubro de 1992 J'l'Ss, m91.il� Rio.; ,entrei em contato com a Gen-âoi:es do Edificio PrivjJegei ri�,�a,r� te!<, São Paulo Ind . e Comércio Lt-
t� ôa �ijuca, resolvemos 'ço�Aata.� ,d� .... que me .repassou à Sirmac, nooi' serviços da LM Es.quacjr_ias .çle Ri<;> de Janeiro. Essa empresa ale-Alumínio para gradeãr .ríÓssô 'côn� gôú ter um único técnico, que aten-dQJnínio. A entrega foi combinada ��.rle •. .além do Rio, Minas Gerais e para um prazo entre 30 e 40 dias Espírito Santo. Meu aparelho se :úteis, que se expiraram em 10/ 1 2/ encontra lá desde 6/4/93 e não vejo 
1 "·· 

, '• , � 1 1 ...;. • • ,  r "1 ' ,. . 
, • , .. t l -• - · " . 

condições de reavê-lo em pleno funcionamento. Nilson da Cruz Bu
lhões ( Rio) 
Relógio Em outubro de 1 985 comprei na Mesbla do BarraShopping um relógio Technos Mariner à prova d'água, segundo a propaganda. Mas na primeira garoa entrou água. Como a garantia havía· expirado, o levei ào meu relojoeiro de confiança, que o reparou por um preço razoável .  Ao entrar numa piscina, o relógio ficou inundado. Levei-o à Technos que me apresentou um orçamento de Cr$ 1 56 mil Ganeiro de93). Ainda por cima, a atendente tentou me convencer que o à prová 
d'água impresso no fundo do reló-

gio queria dizer resistente à água. Deixei o relógio no lixo. Technos nunca mais. Sonia Cortez Seixas 
Maia ( Rio) 
Telefone Comecei a pagar um telefone para minha casa em nova Friburgo, pelo Plano de ·Expansão, em agosto de 1 989, tendo feito a quitação em janeiro de 1 990, em seis prestações. Consta do contrato que a instalação seria feita em 36 meses, ou seja, até agosto de 1992. Estou sempre ligando para a central de instalação em Petrópolis, mas que também atua em Friburgo. Depois de sucessivas promessas de instalação até hoje continuo sem o telefone. Er

nesto Lambert (Rio) 

lnd·icadores

COMPROMISSOS-' · :.-.. 

DIA 30 
IRPF - Camê Leão - Recolhimento, com atualização monetária pela Ufir mensal, sem multa e sem juros de mora, do imposto 
devido pelas pessoas fisicas sobre rendimentos recebidos de outras pessoas físicas e/ou defontes do exterior, no mês de maio/93. 
IRPF - Ganhos de capital na 
alienação de bens e direitos -Recolhimento, com atualização monetária pela Ufir mensal, sem multa e sem juros de mora, do imposto devido sobre ganhos recebidos no mês de maio/93. IRPJ - Recolhimento, com atualização monetária, sem multa e sem juros de mora, do imposto relativo ao mês de maio/93, devido pelas pessoas juríd icas, apurado com base

em balancete mensal ou calculado por estimativa ou com base no lucro presumido. 
Contribuição social - Recolhimento, com atualização monetária, sem multa e sem juros de mora, da contribuição social sobre o lucro relativo ao mês de maio/93, devida pelas pessoas jurídicas, inclusive micro empresas. 
Contribuição sindical dos em
pregados - Recolhimento das contribuições descontadas dos empregados em maio/93. Consultar o respectivo sindic;1to, o qual pode fixar prazo diverso. IRP J - Ganhos em operações de 
renda variável - Recolhimento, com atualização monetária, sem multa e sem juros de mora, do imposto devido sobre ganhos liq uidos auferidos no mês demaio/93, por pessoas jurídicas, inclusive isentas, em operações realizadas em bolsa de valores, 
de mercadorias, de futuros e assemelhadas, bem como em· alienação de ouro, ativo financeiro, fora de bolsa e em alienação de ações no mercado de balcão. 
IRP J - Lucro inflacionário -Recolhimento, com atualização monetária, do Imposto de Renda devido sobre a parcela considerada realizada no mês 

de maio/93, do lucro inílaci!nário acumulado existente em 3 1 . 1 2.92, pelas pessoas jurídlcas que optarem por oferecê-lo à tributação de forma antecipada, mediante redução da alíquota do imposto, segundo uma das alternativas previstas no Art. 3 1  da Lei nº 8.54 1 /92. Contribuição social - Socieda-des civis de profissões regulamentadas - Recolhimento, com atualização monetária, sem mui-· ta e sem juros de mora, da terceira quota da contribuição correspondente ao ano calendário 
de 1992, devidas pelas socieda
des civis de prestação de serviços relativos ao exercício de profiassões legalmente regulamentadas. 
Declaração de Ajuste Anual-PF
Ausente no exterior- Data limitepara a entrega da Declaração çie Ajuste Anual, pelas pessoas tisicas ausentes no exterior, referente ao ano calendário de 1992. 
Declaração de Ajuste Anual- Mi
croempresas isentas- Data limite para entrega da Declaração deAjuste Anual relativa ao ano calendário de 1992, pelas microempresas isentas que não tenham apurado excesso de receita no ano calendário de 1 992 . 
Declaração de Ajuste Anual -
Sociedades civis de profissões re
gulamentadas- Data limite para a 
entrega da Declaração de Ajuste Anual, relativa ao ano calendário 
de 1992, pelas sociedades civis · e prestação de serviços relativas ao exercício de profissões legalmente regulamentadas submetidas ao regime fiscal do Decreto-Lei N°2.397/87. 
Declaração de Isenção- Entidades 
sem fiffi lucrativos- Data limite para a entrega da Declaração de I�nçào do Imposto de Renda -Pessoa Jurídica, pelas entidades isentas do imposto pela finalida
de ou objeto (salvo entidades que estejam declarando sua isenção pela primeira vez, caso em queeste documento pode ser apresentado em qualquer época do ano). 
Fonte: 10B·lnformações Objelivas. 
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Deduções .. . .. . , .- . . .. h 

a) CrS 1.005.054 por dependente. b) para apesentadoS. pensionistas e transferidos para reserva 
remunerada com mais de 65 anos: CrS 25 126.350. e) PensJo aliment!Cia paga �evido, a acordo ou 
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PetrÜ11:em Valor da 

1 · · 
· 1 Cr$.Milhõea., quota até 

M útuos de Acões 

•' até·1'1.06 17.06 
� •. ' J .. % 

no mêa 
até 1 7·.06 

[ 

F u n dão ( F A F )  . 

· · ::���jj:,�� -=� ; :::�::: : �::0,�:1ª� ��:_ : : ����
Os mais rentáveis 

M úfUOS de Ações 

Renda F ixa  

::::;
!
it:�:�:

!1
:::::::::: · :::::::::::::::::::::=:::·:::::::::::::::::·:':::::�::::::::::::

1�t:L:::::j�rn:J::::::::::::::::::::::::Jt�L 
.... P.r.l.mH� .. ......... ............................................................................ )�.L ......... � .. 1.?l/,W.W� .......................... ?ML 
.... Ca,1>11allec .............................................................................. 9 369 ........... 1 054.9588092 ......................... 23.92 .. . 

Mar1lnelll -' · 37 21• 9.856.231 8400 23.77 

Fundão ( F A F )  

.... Maio ....................................................................................................................................................................... . 

.. .. 31 .... CrS.24.817 .66 ...................... 01 .... CrS 26.373.44 ........... 15 .... CrS.28.022.43 .................. 22 .... CrS .29.816.86 .. . 

.... 01 .... crS.25.126.35 ...................... os .... CrS 26.695.29 ........... 1 6  .... CrS.28.364.39 .................. 23 .... CrS.30.204.58 ... 

.... 02 .... CrS.25.431 .00 ...................... 09 .... CrS 27.021 .06 ........... 1 7  .... CrS.28.71 4.58 .................. 24 .... Cr$ 30.597135 .. . 

.... 03 .... CrS.25.741 .34 ...................... 1 1  .... CrS. 27.350.81 ........... 18  .... CrS.29.069.08 .................. 25 ... CrS .30.995.22 .. . 

.. .. 04 .... CrS.26.055.48 ...................... 1 4 .... CrS 27 .684.58 ........... 2 1  .... crS.29.440.60 .................. 28 .... CrS .31 .398.27 .. . 

::::y:�ii::::::::::::::::::;�{�;::�;::::::::::I:;;.�:;;�:: :::::::::iiii.t{t:::::::::::�i�f:.;:::::::::::��:i.;:�t:::::::��id�i.ii: 
.... Uferi... ............. 334,090,00 ......... 423.492100 ............ 535.294.00 ......... 673.453.00 ........... 863.502.00 ...... 1 . 1 1 1 . 154.00 

.... Ufini1 ............... 329,874,00 ......... 415.080,oo ............ 535.122.00 ......... 675.600.00 ........... 870.378.00 ..... 1 .1 28.894.00 

.... ur ....................... 4,600,00 ............. 4.6oo,oo ................ 6.400.oo ............. 8. 100.00 ............. 1 0.soo.oo ............ 14.ooo.oo 

.... UPF ................... 91, 203,84 .......... 1.15.609196 ............ 146.131 .0 1  .......... 183.646.54 ........... 235.729 .. 17 .......... 303.336.30 

... \/.t.i.r ..................... L�.1g,?.?. .............. � ... �.n,2íl .............. 1.V.�.l,.� ............. 1M1ML .......... .!.�,�.\l!?,.�.? ........... }�:1?.� .. ��. 

:Eíb'C$O,s�oe fl•t.o�RE$XdY"t'Yy . ; · · :,'.'Gt'J;r�>F'"';{<. ;Y�C;;�'.i::Xtl 
Fechamento Variação Acumulado 

...................................................... na.6ª-feira ........................... semanal ............... 1 . . . . . . . . . . . . . .  
no.mês ................. . 

.... BVAJ ....... ...................................... 184. 2.10  ................................... 1 1 .40 ............... ...................... 48.62 ................... ..

.... lbovespa ........................................ 52.231 .................................... 10.24 ..................................... 47.52 ................... .. 

.... !���� .............................................. 1.?.-.�.�.?.' . .................................... �:�L .................................... �t?.L ................. . 

.... l:.U�!l!s�.9!X!�!�.9 .. �.9.r .. 1R: ............. ........................................................................................... ................. .. ...... .. .. . . 9�.��m.P.�.!1.�.Q .. ��.�.Jtc;.i?..�� .. n� .. �.,rn:i� ,u.L ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Maiores altas Preço Osc. % 

.... Nome ........................... ................................................. ............................ �.� .. 06 ............................................... . 

.... Petrobrás on ................................................................................................. 275.00 .................................... 61 .76 .. 

.... Pe1robrás pn ............................................................................................... 319.99 .................................... 45.45 .. . 
.... P.�'.ª�ªPª.�!'."'.H� ........... . ............................................................................ �?.9 .. .Q.9 ...................................... 4.?,�� .. . 
.... ��.,.� .. Fl!9..!?.9.S�.9.�......... .. ................ ................ .. ..... ..... .... �,1 �.9 .. .9.9 ...... ................................ �.Q.�� .. . 
.... ��.1.� . .  Fl!9..9.9.ç.�.P.� ........... .. .......... ............ ......................... .......................... . t��.9,.Q.9 .............. ............. .......... 1M.� ... 
...... � aior.�.� .. �.lü�as ....................... .......... ..................................... . ............... ........................................ . 
.... cerj _on ................................................. ......................................... .................... 2.45 ................................... ·15.22 .. . 
.... Banerj pn ........................................................................................................ 1 .22 ................................... ·12.86 .. . 
.... Cataguazes .Leopoldina.an ................ ............................................................ 11.1 5  ................................... -10.68 .. 
.... samilri.pn ............................................................................................... 35 000.00 ..................................... ·7.89 .. . 

Cooene an 13.000.00 ·7.80 

O URO . <:.. ; .. 

Fechamento Variação Acumulado 
na 6" feira semanal no mês 

.... BM&F ............. ............... .. ............ 694.000.00 ................................. 9.55 ............... .' ..................... 24.48 ................... . .

.... Sino· ........................................... 694.000.00 ................................. 9.55 ...................................... 24.48 ................... .. 

. . . . • Pr9çp obtido.através .de .amostra ............ ........................................................................ ................................. . 

DOLAR · 
Fechamento Variação Acumulado 

................................................................... na .6ª-feire ............................. aemanal ............................... no.mês .. . 
Paralelo 57 .300.00 7.7 1 25. 1 1

.... Comerciar ................................................... 5?.356.00 ...................................... 6.34 ..... ' .............................. 25.55 ... 

.... Paralelo ........................................ Dez ............ Jan ............. Fev ..........•. Mar ............. Abr .....•....... Ma1 ............. Jun .. . 

.... 1• dia ........ compra .............. 10.950.00 .... 1•. 000.00 .... 16 600.00 ... 22 .roo.oo .. 28.300.00 .... 36 300.00 .... 45 000.00 .. 

.... ulil .............. venda ................. 1 1 .100.00 .... 14. 600.00 .... 17 000.00 ... 22 300.00 ... 28.800.00 .... 37 ooo.oo .... 45.800.00 ..

TR-TAXA REFERENCIAL DE JUROS 
................................... Set ........ Out ....... Nov ....... De� ....... Jan ........ Fev ...... Mar ....... Abr ....... Mai ....... Jun .. 
............................. 25.38% ... 25.07% ....... 23.29 ...... 23.95 ...... 26.76 ...... 26.40 ...... 25.81 ....... 28.22 .. 28.68% ...... 30.08 .. 
.... TR/1706 ............ TR/18 06 ...... JA119.06 ........ TRl20 06 ....... TAl21_.06 ....... TR/22.06 ........ TR/23 06  ..... TR/24 06 . 
.... 30. 13% ................. 28.41 0,0 .......... 26.70°-o .......... 2�.27%, .......... 29.86º1º .......... 29.84°10 .............. 29.83 ................ nd . 

POUPANÇA* 
..... !!i:? ........ !!�d,(�L ...... !>ia.!!�:('.-1!) .... .... . !l.i� R,end.('.%) .......... P.iJ!.R.\l!'�·!�l ........... !!i.� ':l��(�) ........... !ll�.R.�.:(�1 .. . 
.... 15 .... ......... 27.6i520 ......... 18 .... 3U2235 ........ ... 21 'li il'ô05 . .......... )• .... 31 .21280 ............. 27 .... 30 1475

0 ............. 30 .... 30 730<0 .. 
.... .1s .... ..... . l!l n� .... . 19 .?.' ���. 22 2, 886.ll  25 3.' � . ....... .. 28 ..... 28.114!� .. . .. ..... 9.! .... ;J!! .. !,l0'!1 .. . 

17 31l�!� . .  lfJ .. l!l.�19. .. �� �?'-','!ll . .... . .  �. 31.67510 ... ...... .. 29 . .. 30 7JO'I) .... ..... 02._.30 57965 .. . 
1° di�.... Nov Dez Jan Fev .. Mar .... �b.� ... .. . .. .  Mei ... ......... Jun 

... ('.ló) 25.695,15 .2�.� 2.J 5697� l>.39380 17.0320 . .  1��91... . 288611. .......... 29 = .. . 
• rend,mento para amversáno esta semana 

.. . �.��.��i·�.9.f!.'?.'P. .. � .f?.�.t:,g9 __ Ç�!1'!iJ.I 

.......... Out .................... Nov ........... Dez ........... Jan ............ Fev ........... Mar ............ Abr ........... Mai ........... Jun .. . 

.. .. 3% .. 27.21 49 ........ 22,6821 ...... 25,2445 ...... 23.0599 ...... 31 ,5467 ...... 23.9518 ....... 25.2998 ....... 28.0364 ...... 31_.8434 ..
6% 24.2487 25.6000 28.3431 32 .1601 
fndices creditados no 1° dia do r:iês seguinte ao de referência. A partir de julho. o crédito passou a ser 
feito todo dia 10 e no mês de junho foram feitos dois créditos para acerto de da 18. Os saldos das contas 
do FGTS são remunerados pela taxa bésica da caderneta de poupança (hoje TRO) mais juros reais 1e 

. ... 3% ªº·ª"º· ..... . . . . . . . . ................................................................................................................................................. .

Competência de Maio 
Autônomos, Empresários e Facultativos 

.
. 
'Ci�-���- . .. .  N�;.;,-���· Mr�i.:i:,·�· d�· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

S�iâ
.
�i�

· . . . . . .  Aii���;��· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A-
��g·�� .

. . 

Meses de Permanência Base % Cr& 
....................... �m.Ç.�#.1:1 .. Ç.���.�.� ................................. fr.� ....................................................................................... . 
...... 1 ............... A1é ...... 1 2  ............................................ 3.303.300.oo ............... 1 0.oo ................................... 330.330.oo .. . 

2 Mais de 12 alé 24 6.042.946.30 10.00 604.294.60 

: : : : :): :::::: :: :::�:l::�:::::;::�i.t.:::::::::: :: ::::::: : : :::::;t�;:;;;}L::::::::::: :;t�i::::::::::::::::::::::::::::::::i�TT:::r:t�;t 
...... � ............... M�!�.�� ..... � .. �.t.L?.?. ....................... 1.� ... ).9.?,.���,.I.H ............... ?.Q,.9.9 ................................ }.9.2.1.-.4n •. �Q .. . 

6 Mais de 72 até 108 1 8. 128.839.50 20.00 3.625.767.90 

::::>:::::::::::::: :M�i�:�;:::;�:�;�::;�:::::::::::: :::::::::::i.;::i:�:i1i:�R:::::::::::::::i9:.:ºi::::::::::::::::::::::::::::::::�:i.i9.:9&úR::: 
8 Mais de 144 alé 204 24. 1 71 .785.79 20.00 4.834.357. 10 

::::;:r::::::::::::j:J::�flt:�;�::?�:::::::::::::::::::::jHtü�f iF:::::::::::}t�::::::::::::::::::::::::::::::::t�tütüE 
Assalariados, Domésticos e Trabalhadores Avulsos 

:.'.:i�.'•i�,�:�:�:.;:.9.;�r,i.�;;�.;.'i���i.·. ::.·.::.: ::.::.-.: :.-. :.·.::.-.::.·. : :.:::.·.::.:::.:::.::.::.·.::.·. : :.·.: ·.:�iiii�;��·;:.(�.i:.::.-.::.::.-.· :.-::.-.::.-
... �!L�,9.�� .. �)l.�.L ........................................... ........................................ ...... ..... ...... .. ... L . .. . . ...................... .. 
.... de ... 9.064.419.70. a1é .1 5. 107. 166. 1 0  .................................................................................... 9 .................................. . 

de 1 �: 107.36.6,.1.1."1.é 30 .. 2.!�.7.�2.:0.9-......... ......................................................................... !.0. .................................. . 
Obs: Percentuais inciderltes de forma não cumulativa • 
• Contribuição do empregador doméstico: 1 2% do salário pago, respeitando o teto acima . 

. ... ! ... �. 9.'?.n1r.i.�H!.ç:.9.�.�� .. �.mP..rn��, .. i.��!Y.�!.'!'.�.�.r.�r.�.�!.��.9..��.�.9..��j�.i.���.�.ti.'!'!!�!.��..i.��!#.��çt�.-.. : 

CD-Bs E LETRAS OE CAMB I O  
Certificados d e  Depós itos Bancá r i o s  

BTN ,.
Abril 1 082. 1869 ...................................................... ......... ................. , ... 
Maio 1 31 3.31 19 . ...................................................... .............................. . 

.. Junho ............. ...................................... ...... , .569.8847 

Julho 1 900.3454 ...................................................................................... 
.. 11.�.?.�.!?. ..................................................... 3..�.��:�?.7.2. . . ��,.��.�(.� .... . ............................. ... ............ ?���:�1.9. 
Outubro 3.631 .421 1........... ........................................................................... 
Novembro 4 541 .8184 . .................................................................................... . 
Dezembro 5 599.6079 ............................. , ....................................................... . 
Janeiro 1993 6 940. 7138 ....................................................................... ............... 
Fevereiro B.798.0491 ...................................................................................... 

.. Março ...................................................... 1.1. 120.7342 

.. Abril ........................................................ 13. 990.9948 

.. Maio ........................................................ 17.939.2526 

..Junho .. ..... ..................... .. ........................ 23.084.2302 

.. BTN. do dia 28.06 ................................... 29 270.4092 

.. Desde março atual,zadopela. TR . .................. ......... . 

SALARIO M I N I M O  
.... Abril ........................................................... 96.0;37 .3� 
.... Ma,o .......................................................... 230 000.00 
.... Junho ......... ............................................... 230.000,00 
.... Julho ..................................................... .. .. 230.000,00 
.. .. �.Q9.I\9.,.,,m·.m;·m,·.m·N ................................ �,!Q,QP,Q,W, 
.... Se1embro ......... 11 • .. .............................. 522 1flli,94 

.... Du1ubro . ....... ..... .................................... 522 186,94 

.... NovembrQ ...... ........ ,. .. ................................ 522. 1 e1l.�4 

.... Dezembro .............................................. 522. 186,94 

.. .. Janetro .................................................. 1 .250.700,00 

.... Fevereiro ................ . ............................... 1 .250. 700,00 

.... MM.Ç!?... ................................................... U.Q�.19.9.,9.9 . 

.... Abril ....................................................... 1. 709.400,00 

.... Maio .................................... .................. 3 303.300,00 1, 
-:,;-.JY.nM ....................... . ............................. V.QJ JR!l,9.!! 

} 

TAXAS OE J U ROS" J · 
Crédito direto: 36% a 39% ao mês e au1om6-

• ... veis.novos.8º/o a.m .. mais]R ............................. .. 
.. .. Crédilo pessoal: ........................... 40¾ ao .mês ... 
.. .. Cheque.especiar .  .............. 37%.a.51 % .ao.mé, . .
• ... Passa9em aérea . .................... , ... 29.% ao.mês .. . 
.... ouro Card ............................................. 44.BOC/o ... 

Credicard 49. 70% 
.... Nacional .. . . . ........................................... 47,30% ... 

.. .. A E•press .............................................. 44.00% ... 
. .•. Bradeseo ............................................... 42.00º/4 ... 
. ... o,ners ...................... .............................. 51 .00% .. . 
. ... Chase .card ........................................... 58.30% .. . 

Personnalile BFB 48.70%
• média do mercado 
Fonte: Adecit. admmrstradoras dos cartões 
e Varlg . 

ALUG U E L  
Fator de Correção 

[ 
:::: ��·�;:;::�A:::::::::::::::: Maio:::::::::: Junho:::r-

Anuar · t 4.2084 1t 7502 
(' Corrigido sobre o valor pago no mt\s em 

.... 1992) .................................................................. ... .. 

.... semes1rar .......................... 4. 1046 ............ 4.2788... 1 
Ouadrlmestral 2.6692 2.6 147 , 

.. .Jde.jul/89 a 20109190) ....................................... . 

.... Comercia• ..........................
. Gr 

......... l'tiP
M 

... 

. ... , ... ���Í .............. ........ ........ ,:-:;RJ· .......... ;-;·;'; .. . 

.. .. §.�m.e.�.1.,�L ........................ �.i ......... 4.-Jffl! ... 

.... 9.Y.��!.i."'.�.�.\r�! .............. .. .::t1!?! ............ ?.-.?.� .. . 
Trimes1ral -z1m 2.1095 

.. ..E/lm��.\!ª! . .. .......... , � .......... ?:.1.��\= 

... 
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Coméça hobjulgamento 
das ' 'gostosonas da PM' ' 

Começa hoje às 15h30, na --. Essa é a primeira vez qye o 
Estado-Máior da Polícia Militar, recém-criado Conselho de Etica 
os mais polêmicos julgamentos da PM se reúne para avaliar um 
da corporação sobre o comporta- caso onde as policiais são acusa-_ 
mento ético de sete policiais das de ferir a imagem da corpo
femininas da Companhia Espe- ração, ao posarem de biquíni na 
cial de Trânsito (CET), que par- praia. As atenções do Conselho)

ticiparam da reportagem As gos- se voltarão para as PMs Mariste
tosonas da PM, publicada se- Ia Cardoso dos Santos e MárciaJ

mana passada em O DIA. Os Machado, cujas fotografias fo-,s,ete integrantes do Conselho de ram consideradas sensuais em 
Etica da PM vão ouvir as PMs excesso para O decoro e a serie-1Martistela Cardoso dos Santos, 
Márcia Machado, Fátima Coim- dade da corporação. As duas 
bra-, Andréa Cristina de Sousa, podem ser advertidas ou suspen
Martha l\11.ill�do Aline Ferreira sas, dependendo do resultado do 
Lima e Regina 'santos. julgamento. 



�-
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• O mambo, o ritmo calien
te que Cuba exportou nos
anos 50, está de volta em
forma de fllme. Trata-se de
Os Reis do Mambo, que es
tréia em maio mas já come
ça a balançar os quadris
dançar inos .  Pág. 6

Rio de Janeiro, terça-feira, 24 de março de 1992 

.. , 

Bonitas e vaidosas, algumas 
PMs andam virando a cabeça 

dos motoristas da cidade 
LUCIANA NUNES LEAL 

Se seu velho amigo de repen
te começou a suspirar por PMs, 
é bom dar uma olhada pelas ruas 
da cidade antes de começar a 
pensar besteira a respeito dele. 
Enfiadas em macacões apertadi
nhos e cuidadosamente maquia
das com batons de cores quen
tes, algumas policiais femininas 
andam incendiando a imagina
ção dos motoristas do Rio. 

Elas são capazes de controlar 
o trânsito na hora do rush,
rebocar carros estacionados em
cima da calçada e até correr
atrás de ladrões sem perder o
charme. "Fico até pensando co
mo elas são fora do serviço.
Tem cada uma de tirar o sosse
go", derrete-se o taxista Edmar
Cassiano.

Quem não gostaria de meia 
hora de conversa com Márcia 
Machado Pinto, uma bela loiri
nha de 1,69m de altura e 55 
quilos? Nem que seja para levar 
uma advertência por ter avança
do o sinal. Aos 20 anos, Márcia 
já arranjou namorado durante o 
trabalho na rua. "Foi no Aterro 
do Flamengo. Uma cadelinha 
foi atropelada e o rapaz parou 
para socorrê-la. Era muito sim
pático. Acabamos nos encon
trando depois e namoramos um 
mês", relembra a soldado. 

Fátima Coimbra, de 32 anos, 
com 1 O de PM, nem gosta muito 
de se maquiar. "Mas dentro 
desse uniforme a gente fica tão 
feia. com cobertura (bon� ou 

Emagreça sem passar fome 
2 cápsulas ao dia e pronto. 
Ligue 205-9551 e receba 
em casa (2ª a sábado) pro
duto natural sem contra-in
dicação. 
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1 CÓPIA 950, 800, 

12 FOTOS 11.500, 9.700, 

24 FOTOS 20.700, 17.200, 

36 FOTOS 29 .900, 24.600, 

Preços i6 com desconto, vólidos 

� 

olé 25/03/92,somentecom 
o opresentoçõo deste cupom. 
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DIAFONE 

:224-3322 

boina) obrigatória, que precisa 
caprichar um pouco", diz. Com 
longos cabelos escorridos,, 
1,77m e 65 quilos, ela usa uma 
delicada tornozeleira no pé di
reito, mas que só aparece quan
do usa a farda de saia e blusa. 
Agora, está se preparando para 
ingressar na Polícia Civil como 
detetive. "Cantadas não faltam 
e não é só na rua. Alguns ofi
ciais também vêm com seus 
papos", revela. 

Conversar, tudo bem, mas 
falta de respeito Andréia Cristi
na de Souza não tolera. O mu
lherão de 22 anos, 1,74m e 70
quilos, entrou para a PM há um 
ano e meio. "Já pensei em, 
conduzir um homem para a dele
gacia uma vez por desacato, mas 
desisti. Agora, multar eu já mul
tei. Eu estava decidindo se podia 
deixar passar a infração, porque 
não era grave, e o motorista veio 
se desculpar. Mas depois come
çou a falar muita besteira e eu 
notifiquei'', conta. 

Corpos bem torneados e
mantidos com todo cuidado são 
comuns na polícia feminina. Pa
ra começar, as baixinhas não 
têm vez. E preciso ter no mí
nimo 1,65m de altura. Martha 
Macedo, de 22 anos, é um tipão 
daqueles. Tem 1, 72m, 65 quilos 
e um jeitinho de quem adora um 
bom bate-papo. Mas é difícil 
encontrá-la em serviço na rua: é
a motorista particulár do major 
Paulo Montenaro, comandante 
da Companhia de Polícia de 
Trânsito. 

Bom humor para 
aturar gracejos 
Basta meia hora controlando 

o trânsito na Avenida Beira-Mar
e a soldado Maristella Cardoso 
dos Santos, de 22 anos, já ouviu 
as maiores gracinhas. ''Oh, mo
rena, me pára no seu sinal", 
gritam de dentro de um ônibus. 
''Quando passa ônibus, já sei 
que vem besteira'', diverte-se a 
policial. "Desde que não seja 
um palavrão ou uma ofensa, não 
me incomodo com brincadei
ras'', diz. Márcia Machado tam
bém está acostumada com as 
cantadas, conversas ou simples
mente uma piadinha para não 
deixar passar em branco. "Pior 
é quando eles dizem: 'devia es
tar no fogão ou na pia'", recla
ma. 

Com bloco de multas em 
punho, Márcia sai anotando os 
carros estacionados na calçada 
em frente ao Museu de Arte 
Moderna. Depois de uma pisca
dinha, o comissário de bordo 
Alberto Gonçalves, muito gen
til, pede: "Vê se dá uma alivia
da.'' Ele vê uma vantagem prin
cipal nas policiais femininas: 
são muito mais educadas. 

A maior parte das policiais 
femininas fica na Companhia 
Especial de Polícia de Transito, 
na Cidade Nova. São 380 sob o 
comando do major Paulo Mon
tenaro. Um dos oficiais daquele 
quartel confessa que é preciso 
método para lidar com tantas 
mulheres. "Se tratar uma me
lhor do que a outra, acham logo 
que a gente está paquerando'', 
conta. Com trabalho puxado na 
maior parte dos dias, as poli
ciais, em especial Maristella e a 
amiga Regina Célia de Souza, 
de 24 anos, torcem mesmo é 
pelo fim de semana de folga 
para pegarem uma bela praia, de 
preferência em Grumari. Lá, no 
lugar dos macacões e revólve
res, biquínis nem tão comporta
dos e nenhuma preocupação 
com quem está em volta. 

ODIA 

Fotos Nlfton Claudíl\o 

', 

Onde elas · costumam se,: vistas .. 
" As policiais normahnente não têmlúgàr 
.fixo, pois ficam sabendo pouco antes dé irem 

,!·para a rua o que vão fazer naquele dia. Mas há
·. ruas e praças onde as beldades costumam ficar
-r mais tempo em serviço. Confira: Márcia-Ruas

Santa Luzia, México ou Graça Aranha, no
Centro, ou Rua das Laranjeiras.

Maristella - Passeio ou Aeroporto Santos
Dumont.

... Regina - Vários locais, mas às vezes fica
' na Toneleros, em Copacabana.

Aline - Está traba],hando no reboque e fica 
m�s pelas avenidas Rio Branco e Presidente·· 
Vargas. .. . . . 

' �:: 

Martha - É a motorista do comandante da 
Companhia Especial de Polícia de Trânsito, 
major Montenaro. Vai onde ele for. 

Andréia Cristina de Souza - Está no rebo
que da Rio Branco e Presidente V argas. 

Fátima - Dirige para o subcomandante da
companhia, capitão Orlando. 

;_ .. , ;.-.- . :,, _  

:f· 

e ann�mais perigosas que o rev6lver 

�:t::::;:::: . ._._::;. � W, 
Anciréia Cristinà de Sou�a 

Os truques para 
ficar atraente 
Vida de policial feminina 

também é dura. Para as màis 
vaidosas, então, é um grande 
sacrifício. Os cabelos têm que 
estar sempre presos. Não serve 
nem rabo de cavalo, tem que ser 
coque mesmo. Ainda por cima, 
a boina ou boné deixam os cabe
los sempre suados. Os macacões 
são bem fechados e as botas, 
pesadas. Sem falar no salário de 
menos de Cr$ 200 mil mensais. 
Mas há como ficar bonita mes
mo sem descumprir as exigên
cias. Se a maquiagem não pode 
ser exagerada, Aline Pereira Li
ma, de 23 anos, capricha no 
batom vermelho. No rosto, tem 
sempre um hidratante para pro
teger a pele do vento e do sol. 
"Também evito qualquer comi
da que engorde para manter a 
forma'', diz a morena de 1, 72m 
e 70 quilos. 

Esmalte vermelho ou de ou
tra cor chamativa não pode. Mas 
para os mugois (macacões) não 
há restrições. Resultado: Martha 
Macedo tem um, no mínimo, 
um número menor do que preci
saria. "Realmente, é bem aper
tadinho, mas eu já pulei até 
muro de dois metros de altura 
com ele numa boa'', responde a 
soldado. Se em trabalho as con
versas são quase impossíveis, o 
vestiário do quartel da Cidade 
Nova é uma festa. Elas falam de 
tudo e se divertem com as histó
rias de cada uma. ''Tem um cara 
que sempre diz: 'Com esse ma
cacão você fica tão ... , tão .. .', 
mas nunca termina a frase, ou 
porque já fui embora ou porque 
sabe que, se falar, vai levar um 
desacato'', conta Andréia. A 
gargalhada é gj!ral. 

)• 
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Rio faz seleção para Saúde 
A Secretaria Municipal de 

Administração divulgará nos 
próximos dias o edital do con
curso que preencherá 1.453 va
gas, distribuídas por 35 cargos, 
nos níveis elementar, de lº e 2° 

graus e superior na Secretaria 
de Saúde. Os salários variam 
entre Cr$ 234.170,45, para os 

profissionais de saúde, por taxas de inscrição ainda não 
uma jornada de trabalho sema- foram definidos. A superinten
nal de 20 horas, e Cr$ . . . . . . dente interina de Desenvolvi-
85.374,33, cuja diferença do menta de Recursos Humanos, 
salário mínimo (Cr$ .......... Alsina de Andrade Américo, 
96.036,33) será paga pela Pre- adiantou que três postos de 
feitura. O atendimento será de inscrição funcionarão nas Zo-
6 a 15 de abril. Os locais e nas Sul, Norte e Centro. 

A distnbuição da vagas por cargos 

CARGOS VAGAS SALÁRIOS CARGOS VAGAS SALÁRIOS 
Escolaridade: SuperiorCirurgia Geral Radiologia/Tomografia Radiologia/Ultra-sonografiaT raumato-Ortopedia Anestesiologia Cirurgia Plástica Cirprgia PediátricaCirurgia Vascular Patologia Clínica Anatomia PatológicaNeµrocirurgia 
Çlí�ica Médica 
Pediatria 
Oftalmologia 
Otorrinolaringologia 
Hematologia 
Saúde Pública 
Psiquiatria 
Ginecologia/Obstetrícia 

Encerram hoje as inscrições 
para os cursos de Aperfeiçoa- . 
mento em Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) e de Instrumen
tJ3.ção Cirúrgica da Escola de 

45 
16 
06 
50 
90 
20 
10 
20 

40 
30 
25 
30 
30 
10 
10 
15 
50 
25 
50 

Homeopatia 10 Cirurgia Torácica 07 Sanitarista 25 Fonoaudiologia 80 234.170,45 Terapia Ocupacional 09 

Escolaridade: 2' Grau Téc. em Laboratório de Patologia Clínica 100 220.917,15 

234.170,45 
Agente de Inspeção Sanitária 20 198.281, 19 Agente de Administração 70 198.281, 19 Escolaridade: t• Grau Recepcionista 120 Agente de Documentação Médica 45 136.076,70 Auxiliar de Necropsia 
Escolaridade: ElementarAgente de Portaria Copeiro Lavandeiro Roupeiro Ascensorista

Enfermagem da Cruz Vermelha 
Brasileira. Os candidatos con
correrão a 50 vagas, mediante a 
taxa de inscrição de Cr$ 10 mil. 

As inscrições são feitas na 
Praça Cruz Vermelha, 10/12, 
Centro, das 9h às 18h. É preciso 
levar duas fotos 3x4, cópia da 
carteira de identidade e do com-

20 

160 
80 85.374,33 
35 
50 
50 

provante de escolaridade - certi
ficado de técnico ou auxiliar de 
Enfermagem para o curso de 
Aperfeiçoamento em UTI, e di
ploma de enfermeiro, para Ins
trumentação Cirúrgica. Para am
bos cursos será aceito também 
registro provisório no Conselho 
Regional de Enfermagem (Co
ren). 
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1. Português 6. Português

Assinale o vocábulo com ditongo Assinale a classificação corretanasal decrescente: na oração em destaque: "Repe-(A) quando. tiu [que não havia acontecido(B) misteriosos nada) e tentou pensar nas estre-(C) moravam. las que se acendiam na serra".(D) zangou. (a) Subordinada substantiva sub-(E) vitória. jetiva. (b) Subordinada substantiva pre-
2. Matemática dicativa. 

(c) Subordinada adjetiva.Dois amigos têm juntos 80 selos. (d) Subordinada adverbial tem-O mais velho possui o triplo do poral. mais novo. O mais velho possui: (e) Subordinada substantiva ob-(A) 20 selos. jetiva direta. (8) 30 selos.(C) 40 selos.(D) 60 selos. 7. Hist., Geo. e OSPB(E) 70 selos. A instalação do Governo Geral 
3. Hist., Geo. e OSPB do Brasil tinha por objetivo: 
A insatisfação social atingiu as (a) acabar com as Capitanias
Forças Armadas e difundiu-se, Hereditárias. 
sobretudo, entre os oficiais de (b) apenas desenvolver a lavourabaixa patente. Por isso, às revai- açucareira. tas desse período (1922-1930) deu-se o nome de: (c) escravizar os índios.
(A) Movimento Nativista. (d) cuidar das finanças dos dona-
(B) Movimento Tenentista. tários. (C) Movimento Democrático. (e) centralizar a administração,(D) Movimento Liberal. 
(E) Movimento de Oficialidade. amparar os donatários e intensifi-
4. Ftsica, Qu1m1ca e

car o povoamento. 
Biologia

As características abaixo são dos 8. Física, Química e

ácidos, exceto: Biologia 

(A) apresentam H na molécula. A pequena circulação, cujo obje-
(B) bons condutores de eletrici- tivo é transformar o sangue veno-dade em solução aquosa. so em arterial, se inicia com o(C) coram em vermelho o tomas- sangue saindo do coração pela sol azul. 
(D) toma incolor a fenolftaleína artéria pulmonar e termina com a
vermelha. chegada do sangue ao coração, 
(E) sabor caústico. pela (as): 

(a) veias pulmonares.
5. Matemática (b) artéria aorta.
Simplificando ;-2rr + /45. (e) veia safena.
a) 5 ..rz + 5 ['3: b) 10 %,c)5/" (d) veias cavas.
5. d) 6 ..(5. e) - /b. (e) artérias carótidas.

As questões e gabaritos foram fornecidos peta Escola de Sargentosdas Armas (EsSA): 1--C; 2-D: 3-8; 4-E: 5-C; 6-E; 7-E e 8-A. 
' 

Ferreth 
Ué! é.U NÃO SABJA QUé.·COLA OE SAPATEIRO 
seRVIA PRA ,sso! 

Angeli 

Maurício de Souza 

HORIZONTAIS: - 1 - Nome próprio,de origem grega, que significa "boa". 6-Ligação. 7 - Composição poética. 9 -Tola. 11 - Agride. 13 - Transfonnar emestado gasoso. 15 - Forma pronominal. 17 - Utensílio de pesca (pi). 18 - Atmos
fera. 19 - Aexão do verbo "ser". 20 -Nome próprio masculino. 21 - Período detempo. 22 - Símbolo do tântalo. 23 -Vanedade de sílica. 25 - Símbolo do estanho. 26 - Agitava; sacudia. 28 -Surrar; bater. 30 - Tecido de malhas abertas. 32 - Advérbio latino (assim). 34-Três (em m1meros romanos). 35-Rodadentada de espora (pi). 

VEREDA TROPICAL Nani 

VERTICAIS: 1 - Refresca-se. 2 - Cidade da Inglaterra. 3 - Diminutivo. 4 -Conta de despesa efetuada (pi). 5 - Mês dos judeus. 6 - Símbolo do lantano. 8 -Era Cristã. 9 - Peça de vestuário (pl). 1 ODiscursar de forma enfadonha; altercar. 11 - Olear; lubrificar. 12 - Fere; esfola. 
14 - Que existe na idéia. 16 - Medida �ga de comprimento. 18 - Suspiros. 23- Instrumento para cálculos aritméticos. 
24 - Granúnea cultivada. 26 - Condizer; 
hannonizar. 27 - Erva-doce. 29 - Artigo (pi). 31 -Prefixo (em dois). 33 -Símbolodo-rênio. 

•I 
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JUSítÇ-A, ONDE 
posso ,E 
ét-lC oNíRAR? 

Co/'JHECl AL6L/M 
CRIMINOSO RICO? 

... 

V<X€ Mé 0JCCYVTRA 
Ao LADo D€LE. 

OMAR CARDOSO FILHO 

24 de Março - terça-feira 
Você veio ao mundo no quarjo dia e. 

grau do primeiro decanato de Arles, o 
Carneiro celeste. O seu grau de nascimen
to é luminoso; dá chance, felicidade, mas 
dá também gênio instransigente, às vezes 
colérico, tendência a dispêndio desneces
sário de dinheiro, multa prodigalidade 
mesmo. 24 de Março assinala uma perso
nalidade altamente magnética. Corpo Cor
te e saudável, reunido a bom poder de 
recuperação, torna possível SUf>t:rar a 
maior parte dos perigos. A disposição leal 
atrairá muitas amizades sincrras. Certo 
aspecto deste dia e grau de Aries indica 
natureza apaixonada e até certo ponto 
vaidosa. Terá sempre chances excelentes, 
oportunidades magníficas, ootadamente 
em certos períodos da vid_a. 

ÁRIES 
(22/3 a 20/04) 

Seus projetos pessoais continuarão a sedesenvolver de forina positiva, trazendoos primeiros resultados práticos. Momento importante na vida familiar, na qualpoderá encontrar um equilíbrio emocionale interior muito profundo. 
TOURO 

(21/4 a 24!/S) 
Fase de aumento da energia física e daconfiança. A vida profissional começará ase estabilizar, mas logo terá d e sofrerreformas. Pequenos conijitos coro a .pessoa amada e problemas com negóciosfinanceiros. Confusão e subjetividade naméj_neira de pensar. ' 

GÊMEOS 
(21/S a 20/6) 

Certas possibilidades de realização profissional que pareciam trazer bons resul�dospoderão ser adiadas. Os novos rumos dasua vida ganharão mais consistência eforça, através da sua luta e das atitudespr�ticas que tomar nestes dias. J 
CÂNC� 

� 

(21/6 a 21f'T\ 

Período de reacomodação das novas situações. Será necessário ter paciência consigo próprio. Tendência a não enxergarnovas perspectivas para o futuro, ma5={!1aslogo surgirão. Mantenha-se fiel aquiloque é necessário fazer, mesmo que i11stabili2,,e a sua vida. 

(\MI\ 
LEÃd 

(22/7 a ll/8) 
O relacionamento com as pessoas queridas poderá ajudá-lo a se organizar jnteriorrnente, mas de uma manetra n\}va,completando assim a transformaçãct dasua personalidade. Possibilidade de :perdas materiais, de acidentes ou situaçõesque o forçarão a mudar o comportam«c,nto.

VIRGEM 

(23/8 a 22/9) 
Melhoria das condições materiais e financeiras, graças ao apoio de outras pessoas ede conquistas suas diante do mundo. Sintonia com os aspectos mais desconhecidos da mente e do psiquismo humano. 

LIBRÁ 
(23/9 a 22/1�) 

Apesar dos relacionamentos estarem ,ocupando a maior parte do seu tempo, vocêpassará a se interessar mais pelos assuntosfinanceiros e pelo contato com os aspectos mais profundos do seu psiquismo. Os·momentos de intimidade com ·a pessoâ amada scrã9 importantes. 

. .,,,,,, .- _.,,,,, (( 
ESCORPIÃU 

� 1 r � (23/10 a 21/11) 
Possibilidade de tornar o ambiente em quevocê vive em algo mais de acordo com oseu gosto e necessidade. Florescimentodas relações familiares e maior contatocom suas origens e com emoções importantes dQ seu passado. 

� CAPRICÓ�O

, O- (.r í.22/12 a 21/ll 
Momento muito favorável para o desert-'volvimento de sua carreira profissiiimal.Através do apoio de outras pessoa�,. 

desócios ou de clientes, você poderá m�horar sua situação material e obter o reconhecimento que a sua capacidade no trabalho fez por merecer. 
AQUÁRIO, 

(22/1 a 2Íl2) 
Período decisivo para as mudanças relativas à emotividade de ao redirecionarventoexistencial. Procure ver como o fato dedeixar de lado certas situações poderá abrir as portas para novas realizagões.Hannonia na vida a dois. Estabilidade econfiança com relação às finanças. , 

PEIXES 

(22/2 11 21/3) 
Os planos para o futuro deverão causarcertas mudanças no seu estado emoci�nal, ou poderão renovsll" suas esperanças deuma vida melhor, E necessário dispof..se a essa mudança. A organização no trabalhoestará favorecida, assim como os rel.\cionamentos. 

/; 
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INFORME ECONÔMICO 

ú 1
,.MIRIAM LAGE, com sucursais 

Lição histórica A desconfiança, cada dia mais forte, de que o minis
tro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, não 

terá o apoio dos políticos para seu plano de corte nos 
gastos públicos encontra confirmações no passado. Em 
anos eleitorais, o hábito é gastar para agradar às bases. 

- E- o Banco do Brasil e a Caixa Eco
nômica Federal têm sido alvos pre
foridos. Basta olhar o Relatório do
,Banco Central para ver como cresce

Banco do Brasil 

Ano Agências 
· 

e postos 
� o número de agências e postos do 

BB e da CEF às vésperas de elei
ções. Em l 982 foram as el_eições pa
ra governadores e, em 1989, para 
-presidente da República. Extrapo
lando-se essa tendência para os 
bancos estaduais, acionados politi
camente em anos de eleições, dá 
para imaginar o tamanho do buraco 
que engole o dinheiro do contri
buinte. 

1980 

1981 

1982 

1989 

1990 

CEF 

1.137 

1.270 

2.403 

2.543 

3.408 

;'�nó\:· '�gên_cias'. 
._,,. .� ·' ·· e pos�os· 

1980 

1981 

1982 

1989 

1990 

867 

1.218 

1.365 

1.788 

2.079 

Aliados 
Os produtores de aço que se 

modernizaram depois da crise 
do petróleo, em 1973, particu
larmente o Brasil, não têm cul
pa se as usinas siderúrgicas tra
dicionais dos Estados Unidos 
não fizeram o mesmo e viram a 
sua fatia no mercado interno 
encolher de 78% para 35%. As 
miniusinas e as siderúrgicas 
americanas que se reciclaram 
passaram de 16% para 49%. 
Contra elas, as usinas obsole
tas não puderam alegar prática 
de dumping ou subsídios. O 

Reconciliação 
O ministro F ernando 

Henrique Cardoso diz não 
ser candidato à Presidência, 
mas age como candidato. 
Sexta-feira, falando a cerca 
de. 500 pessoas em Vitória, 
e\0giou a Igreja. Afirmou es
tar querendo p assar uma 
borracha em cima da decla
ração que ajudou a tirar a 
prefeitura de São Paulo de 
suas mãos, quando se decla
rou ateu. "A Igreja foi o es
teio moral do Brasil, desde 
que Dom Evaristo Arns de
cidiu protestar contra o as
sassinato do jornalista Wla
dimir Herzog." 

·; ., . Réna:'.í� .,
Pispaúí 4e · aü'fo rítt <Jq

minístr-0 da F�.zen&t chm a
firme disposiçã�.de-não etl
feítar a .realidade: "Nunca 
tívemo5: mHagr;eeconômíco, 
Milagre[Qi essf: povo conti
nuar acr�dttandô .nas insfi
tu.ições ji�mocráticaS en- t 
quanto. pa�,Sa gfan<le� dÍ
fículdâ.des." :; 

Namoro 
Um fabricante japonês e um 

coreano - ambos da indústria 
automobilística - estão pron
tos para começar a conversar 
com o empresá'rio João Augus
to do Amaral Gurgel. Querem 
propor uma associação, aju
dando-o a levantar a concor
data e continuar a fabricar seu 
carro BR-800. Em troca, usa-· 
riam as instalações da Gurgel 
para a fabricação de carros po
pu larcs asiáticos. Os interessa
dos são a Dahiatsu, do Japão, 
e a Hyundai, da Coréia. 

Brasil faz bem em recorrer ao 
Gatt contra as absurdas taxa
ções do Departamento de Co
mércio dos EUA, contrárias à 
livre concorrência. A reação 
imediata da Comunidade Eu
ropéia, considerando "inacei
tável" a taxação, mostra que o 
Brasil conta com um poderoso 
aliado no Gatt para romper 
esse círculo de aço, Resta ver 
se os Estados Unidos atende
rão o pedido de reunião feito 
pelo ltamarati para discutir o 
imbróglio, 

Modismo 
Duas novas modas andam 

agitando o mercado de varejo 
dos Estados Unidos. Na área 
de alimentação, produtos em 
embalagens com pequenas 
porções, especialmente biscoi
tos e chocolates. Mais forte 
ainda, como lançamentos, são 
os clear products. Vem a ser

produtos que tentam passar o 
ar de natural, disfarçando a 
química usada em sua prepara
ção. Nesse caminho já entra
ram desde os desodorantes até 
a Pepsi, que lançou a diet crys
tal em embalagem transparen
te. 

Falta assinar 
Termina no dia 6 de julho o 

prazo do Executivo para editar o 
decreto que regulamenta as pu
nições administrativas previstas 
no Código de Defesa do Consu
midor (CDC). O trabalho de de
talhamen to das sanções está 
pronto desde o início de maio, 
antes mesmo que o Legislativo 
transferisse a prerrogativa de 
normatização para a esfera do 
Executivo. Falta apenas o aval 
do presidente Itamar. Sem o de
creto presidencial os prestadores 
de serviços, comércio e indústria 
continuam impunes. 

. �el}da quente 

: •• , d� ôaAçominas, corii �o agen0,}
dado para agosto. Tombem. im./: 
pauta. a definição para o prazo .·ge ... 

, inicio das negociações riom. a� '\ 
·· ações da Companhiâ Siderúrgíta
Nacional nas bolsas.

PELO MERCADO 

• "lo ihicio de julho,
a CNC estará lançan
do a primeira campa
nha de publicidade
111stitucional de sua
história. mostrando a
importáncia do em
-prcsariado do comér
cio na economia, o al
cance da obra social
do Sesc e do ensino
profissionalizante do
Senac.
• Cutucado por em
presários que queriam
saber o projeto do par
tido em relação ao ca
pital estrangeiro, Luiz
lgnacio Lula da Siha
resumiu: "Enquanto o
Brasil esfüer desse jei
to, não precisamos nos
preocupar porque o
capital estrangeiro não
wm." Ou seja. PT não

tem idéia sobre o as
sunto. 
• A Unysis fechou
contra tos de parceria
c o m e r cia l  c o m  a
YKY, a Synergy. a
Microdata e a At1vi
data. Tem, agora, 16
parceiros que vendem
se11s produtos e quer
chegar em dezembro
com mais onze na lis
ta.
• Artigo da econo
mista Lia Valls Perei
ra. da FGV, publicado
na Revista Conjuntu
ra Econômica que cir
cula esta semana prefê
a possibilidade de eie
nção 

�
·mportações

no acum do do ano.
Com base a projeção
dos últimos três meses, 
poderiam crescer 35% 

e, nas dos últimos seis 
meses, 23,9%. 
• Ao contrário da
maioria das agências
de publicidade que
procuram o mercado
de São Paulo, a agên
cia paulista RSVP
Marketing Direto e
Propaganda pretende
se instalar no Rio.
Quer ficar mais perto
de seus clientes cario
cas. como a Brasif. A
agencia está desenvol
\e n do a campanha
promocional Duty
Free Shopping. que
oferece ao passageiro
um cupom para con
correr a uma viagem
de 13 dias a Paris, a
cada USS 100 gastos
em suas caixas regis-
tradoras.

-

JORNAL DO BRASIL 

Sonegadores giram US$ 490 bilhões� 
• Dinheiro poderia abater dívida externa ou construir quase 50 metrôs de Brasília
NÉLIA MARQUEZ 

BRASÍLIA - O Brasil poderia 
abater boa parte da sua dívida ex
terna com o� bancos credores pri
vados, resolver todo os problemas 
financeiros dos estados e municí
pios ou construir quase 50 outros 
metrôs como o de Brasília se con
seguisse colocar as mãos sobre os 
US$ 37 bilhões de impostos sone
gados no país, decorrentes de uma 
bolo de US$ 490 bilhões que circu
lam na economia sem prestar con
tas ao fisco. Todo esse dinheiro é 
girado pelas empresas de fundo de 
quintal, que não pagam imposto e, 
até mesmo, pelo tráfico de drogas e 
jogo do bicho. 

Os dados sobre a sonegação de 
impostos no país constam do últi
mo levantamento feito pela Re
ceita Federal sobre a evasão fiscal 
no país, contido no documento 
"Medida de Evasão Fiscal" a que 
o JORNAL DO BRASIL teve
acesso. O novo método utilizado
pela Receita para mensurar a eva
são fiscal no Brasil foi feito a
pedido do secretário da Receita
Federal, Osiris Azevedo Lopes
Filho, como forma de identificar

as reais possibilidades dê arreca
dação do Imposto Provisório so
bre Movimentação Financeira 
(IPMF). 

A estratégia a ser utili zada pela 
Receita para acabar com esta eva
são fiscal é ju$tamente a cobrança 
do IPMF, "Basta que o ministro 
Fernando Henrique Cardoso assi
ne uma portaria detenninando aos 
bancos que nos informem quem 
pagou o IPMF e o valor pago, sem 
a necessidade de pedir a quebra do 
sigilo bancário", afirmou wn técni
co da Receita. "Se os bancos se 
recusarem a dar as informações, 
caberá ao Supremo Tribunal Fede
ral (STF) determinar a quem cabe 
então a fiscalização do IPMF: à 
Receita ou à Febraban", ironiza o 
técnico. 

Sem origem - O trabalho 
dos fiscais para identificar a 
evasão fiscal teve corno base o 
movimento de dinheiro que cir
cula pelos bancos durante um 
ano, estimado em US$ 1,68 tri
lhão, já descontadas transferên
cias de dinheiro de urna mesma 
pessoa, empréstimos, aplicações , . ·""'· <.&;;..

'" 
'./ .. .t 

financeiras e pagamentos do go- Osiris:quanto IPMF arrecadará

verno. São transações que n�, 
podem ser consideradas 'como 
rendimentos e, portanto, não 
podem sofrer a cobrança do Im� 
posto de Renda. 

Os fiscais identificaram que, 
por outro lado, as empresas ê, 
pessoas físicas apresentaram erri 
suas declarações anuais ao fisc9 
rendimentos de US$ 1, 19 tri
lhões. A comparação do que �� 
empresas e pessoas fisicas declii,; 
ram à Receita com o volume de 
dinheiro que circula nos bancpÂ 
resultou no número de US$ 49.ü 
bilhões. 

Se fosse aplicada sobre a ren• 
da omitida a mesma carga trib1:1J 
tária imposta hoje ao setor for� 
mal, de 21,4%, a conclusão ·ó 
que a arrecadação total de im; 
postos no país deveria alcançar 
US$ 127 bilhões. Como só USSJ 
90 bilhões são arrecadados, sig, 
nifica que o país deixa de arre.r 
cadar anualmente US$ 37 bi
lhões (41 % do resultado dd 
hoje). Ou seja, para cada Cr$ 
1,00 arrecadado o corresponJ 
dente a Cr$ 0,41 é sonegado. 

Juro tem po��.�_,!!1-argem de queda 
• 1 

1 

- l

SÔNIA FILOUEIRAS 

BRASÍLIA - A equipe econô
mica chegou à conclusão de que 
hoje há muito pouco espaço para 
novas reduções nas taxas de ju
ros. O custo do dinheiro, que o 
BC vem se esforçando para man
ter entre 15% e 18% ao ano aci
ma da inflação, não poderá cair 
muito mais, a menos que o plano 
de estabilização do ministro Fer
nanado Henrique Cardoso pro
duza efeitos positi vos. O secretá· 
r io  de  Pohtic a  Econômica, 
Winston Fritsch, afirma que a di
minuição futura dos juros acom
panhará a queda do chamado ris
co Brasil: 'ISe o programa 
funcionar, as taxas de juro pode
rão prosseguir no caminho decli
nante, por conta da redução do 
spread de risco", diz. 

"As taxas poderão cair mais 
um ponto, no máximo. Mais do 
que isso, há o risco de perda de 
reservas cambiais", a valia um téc
nico do próprio governo. Foi jus
tamente a imposição de taxas de 
juros estratosféricas, chegando a 
6,06% reais ao mês em março de 
1992 (acumulada em 12 meses, 
esta taxa siginificaria um juro 
anual real de 102,52% ), que per
mitiu ao país sair de um saldo em 
torno de US$ 9 bilhões para US$ 
24 bilhões. O capital externo en
trou no país corno uma avalan
che, atraído pelos ganhos finan
ceiros oferecidos no mercado 
interno. Impedido de reduzir ain
da mais o custo do dinheiro, o BC 
procura agora barrar com medi
das burocráticas a entrada de dó-

Winston Fritsch: 'risco Brasil' 

lares, evitando a emissão exagera
da de cruzeiros. 

Os dirigentes do mercado con
cordam que a equipe econômica 
está chegando ao limite na redu
ção dos juros. "Considerando 
que a prioridade do governo é o 
crescimento, acho que a política 
de juros atual é a política possí
vel", resume o ex-diretor de Polí
tica Monetária do BC, atual dire
tor do Citibank, Luís Eduardo de 
Assis. Mas ele lembra que, apesar 
da queda, a demanda por emprés
timos bancários por parte do se-

Juros dos títulos 

públicos federais 

Data . , "·�Juro real ,. .' Juro real 
• ' . . ,l: . .J • 

,. o -; ' . . . ,;.-'."· "-. no mes(Y,) -acumulado/ 
. .-. ',: :� /:-,, �;: /\. ,_, .. :�{::>: _.)'t�('Í�)
Dez 1989 2,47 18,69 
Dez 1990 3,96 -4,83
Dez 1991 5,39 6,74
Jan 1992 2,58 2,58
Fev 4,91 7,62
Mar 6,06 14, 14 
Abr 2,56 17,40
Mai 0,87 18,43
Jun 2,24 21.08
Jul 2, 11 23,64
Ago -0,64 22,85
Set 1,20 24,32
0ut 2,89 27,91
Nov 1,97 30,43
Dez -0,21 30, 15
Jan 1993 ' 0,71 o, 71
Fev 1,37 2,09
Mar 0,27 2,37
Abr 0,23 2,61
Mai -0, 18 2,43
....... , .....................................................

Fonte: Banco Central 

tor produtivo continua muito pe
quena. "O mercado não reagiu 
ainda", diz. 

Para o presidente do Banco de 
Crédito Real de Minas Gerais e 
também ex-diretor do BC, João 
Heraldo Lima, o governo já con
seguiu uma vitória com a redução 
feita até agora. "Dadas as condi
ções da economia brasileira, o pa
tamar entre 15% e 18% de juros 
reais ao ano é bastante adequado 
e já representa urna grande con
quista", avalia Heraldo Lima. Ele 

,.1..-.---.1�--
---consultores Executivos 

DIRE10R DE RECURSOS HUMANOS 

Contratados para assessorar a DIVISÃO DE HOTELARIA 
de um tradicional Grupo Empresarial em operação no Brasil, esta
mos buscando identificar um(a) executivo(a) cuja carreira eviden
cie estatura para ocupar a posição acima. 

Considerando-se que a criação desta posição, além de re
presentar um upgrade nas relações com os empregados do nosso 
Cliente, visará aumentar a competitividade da Organização, bem 
como acelerar a revitalização do clima organizacional, julgamos que 
ter sido exposto a ambientes semelhantes com acentuada orienta
ção para qualidade será imprescindível para o sucesso do futuro 
ocupante do cargo. 

também prevê que só com a esta
bilização econômica será possível 
diminuir ainda mais o custo do 
dinheiro, até equipará-lo aos cUS'
tos externos. Outro ex-diretor d� 
BC, hoje componente da dire.toria 
do Banco Icatu, Pedro Bodi'rl', 
considera que o governo Itamar 
finalmente acertou o passo ria 
questão. "A discussão da polítitá 
monetária isoladamente foi afâs
tada. O plano do ministro Fer
nando Henrique faz uma opçãQ 
clara pelo ajuste das contas púbTi� 
cas", pondera. ...

Soluço - Com exceção cfe 
maio, que acabou revelando taxas 
de juros mais próximas da infla
ção, ou até mesmo abaixo dela, 
considerando como indicador o 
IGP- DI centrado em final de mês 
(se a comparação for feita com 
outros indicadores, como o IPC 
da Fipe ou o IGP-M, houve um 
ligeiro ganho), o governo vem 
procurando manter as taxas posi
tivas. A mudança de patamar da 
inflação, que ultrapassou a C1!Sa 
dos 30%, pegou a todos de sur
presa. No final do período, o BC 
elevou rapidamente as taxas, para 
evitar grandes perdas aos aplica
dores e a fuga de dinheiro de 
investimentos para o consumo. 
Os técnicos da área econômica 
garantem que o soluço inflacioná
rio não foi causado pela queda 
nas taxas de juros, mas sim pelos 
reajustes reais nas tarifas públi
cas. Também contribuíram para a 
elevação os aumentos praticadt>s 
por oligopólios privados. 

Receita no 
estado tem 
nova direção 

BRASÍLIA -
O secretá ri o 
d a  Recei t a  
Federal, Osi
ris Azevedo 
Lopes Filho, 
m u d o u  p o r  
com p le to  o 
comando da 
instituição no 
Rio de Janei
ro. Substituiu Paulo Jobim 

o atual superintendente PauJo
Jobim Filho por Serafim Ci
priano Pereira. Trocou tam
bém todos os delegados, inclu
sive os chefes da Inspetoria no
aeroporto internacional e no
porto. Foi mantido apenas um
dos delegados: Sérgio Rosa. A
estratégia de Osiris foi detornar
as substituições nos cargos
chave da Receita após o encer-

Naturalmente, espera-se que o novo Diretor ocupe espaços de 
poder e influência pela contribuição nas direções estratégicas e 
operacionais. 

Apreciaríamos receber as sínteses pela Caixa Postal n? 1312, 
CEP 20001-970 - Rio de Janeiro - RJ - Tels.: (021) 231.0843 e 
232.1216. 

'
ramento da greve dos fiscais e
dos técnicos, Ele pretende ain
da substituir os superintenden
tes de São Paulo, Jefferson Sa-
l azar, e do Distrito Federal.
Haylé Kauff man.

'• 
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MATANÇA NO CAMPO: CNBB lança um documento em ltaici cobrando projetos sociais 

Igreja Católica acusa o Governo de só se 
·preocupar com a execução do Plano Real
Bispos também acusarão Poder Judiciário de ficar sempre ao lado de fazendeiros 

• ITAJCI (SP) E CURIONÓPOLIS (PA). A
Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil (CNBB) divulgará docu
mento acusando o Governo Fer
nando Henrique de se p_reocupar
apenas com o Plano Real e de não
cumprir a promessa de palanque
qe implantar um plano social de
governo. As críticas farão parte
do documento "Paz Social", divul
&ado ontem em Itaici pelo bispo
responsável pelo Setor Pastoral
Rural do Nordeste-2, dom Fran
cisco Austregésilo Mesquita.

-Até o momento, nenhum pla
I).O social foi implantado. Não 
adianta o Plano Real se ele custa 
caro a todos - afirmou o bispo, 
acrescentando que o documento 
''Paz Social" ainda solicitará a 
adoção de uma política de distri
buição de renda por meio do au
I)lento do salário mínimo e da im
plantação da reforma agrária. 
' Segundo dom Francisco, o do
<mmento fará ainda críticas ao Ju
diciário, que, segundo a CNBB, 
tem favorecido fazendeiros nos 
conflitos agrários. Defendeu ain
<la a formação de uma comissão 
�xterna para apurar as irregulari-
9ades no Poder Judiciário. 
, - A apuração de irregularida
des do Judiciário, dentro do pró
J))rio Poder Judiciário, não resulta 
em nada devido ao forte coorpo
iativismo - disse o bispo. 

Missas e passeatas de protesto 
contra o massacre 

Hoje, o arcebispo dom Lucas 
Moreira Neves, presidente da 
CNBB, vai celebrar, juntamente 
com 300 bispos, missa para lem
brar a morte dos 19 sem-terra em 
Eldorado de Carajás, há sete dias. 
A missa será celebrada no Mos
teiro de Itaici, onde se realiza a 
34ª Assembléia-Geral da CNBB. 

Roberto Stuckert Filho 

NO LOCAL do massacre, é rezada a missa de sétimo dia pelos 19 mortos. Policiais federais acompanham a cerimônia 

À tarde, os metalúrgicos do 
ABC paulista farão passeata em 
São Bernardo. Na sede do Sindi
cato dos Metalúrgicos, os bispos 
dom Pedro Casaldáliga e dom 
Thomaz Balduino celebrarão cul
to ecumênico. Ontem, os sindica
listas convocaram os trabalhado
res nas montadoras, onde os ope
rári os usaram fitas pretas nos 
macacôes, em sinal de luto. 

- Os trabalhadores rurais vie
ram para as cidades e, agora, sem 

empregos, estão voltando. O nú
mero de metalúrgicos do ABC 
caiu de 240 mil para 140 mil e mui
tos que perderam emprego estão 
voltando para a zona rural -dis
se o presidente do sindicato, Hei
guiberto Navarro 

Em São Paulo, o dia será mar
cado por uma passeata liderada 
pelo Movimento dos Sem T,erra 
que terminará com um culto &tr
mênico na Praça da Sé. 

O MST do Pará pretende apre-

sentar, provavelmente ainda esta 
semana, mais um cadáver além 
dos 19 encontrados em Eldorado 
de Carajás. A revelação foi feita 
ontem por Jorge.Néri, da direção 
estadual do MST, na missa de sé
timo dia celebrada no local do 
confronto, rezada por dom José 
Vieira de Lima. Ao mesmo tempo, 

' o Governo,do estado e a Procura
doria-Geral de Justiça anuncia
ram providências para indenizar 
os parentes das vítimas. • 
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Até 7 de maio você vai poder fazer o melhor negócio do momento: subscrever ações do maior banco do país. Se você ainda não é sócio, o prazo vai até o 
dia 20 de maio. É só procurar a agência mais próxima e falar com o gerente. Sem demora nem burocracia você compra o Banco do Brasil de amanhã. 

São 200 anos de história e um grande futuro pela frente. Quanto mais ações você comprar, maior vai ser o seu rendimento. Não deixe passar esta 
oportunidade. Não é todo dia que um banco convida você para ser sócio. Muito menos o maior banco do Brasil. 

htJp ://www.ban-cobrasll.com. b r I 

a 
1 

fJ BANCO DO BRASIL
O maior tem que ser o melhor 

l
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TEMA EM DISCUSSÃO: Saídas para o transporte urbano 

1 1 

Derrapando na curva A lém de dificuldades no trânsito, o pro
jeto Rio Cidade pode criar, eventual
mente, desafios à lógica. Não é muito 
fácil de explicar, por exemplo, por que 

o trecho de ciclovia que passa pela Praça Antero
de Quental teve de ser quebrado,
menos de um ano depois de pron-

pio, onde até membros da família real são vistos 
eventualmente pedalando. A Holanda, entretan
to, é território plano como uma mesa de bilhar; 
e também não consta que, por lá, o clima seja 
impeditivo a que um cidadão, de bicicleta, saia 

de casa e chegue ao trabalho em 
boas condições de transpiração e 
higiene. to, para adequar-se às obras do

projeto. 
A explicação fornecida é de que 

a obra era provisória, e que, quan
do ela foi feita, não havia certeza 
de que o projeto maior chegaria à 
praça. O custo adicional dessas in
certezas, entretanto, pode acabar 
sendo elevado. 

Seriam as O fato é que a mudança de hábi
tos arraigados não se faz de um dia 
para o outro, e sempre exige uma 
longa preparação. E: verdade que 
existe um desequilíbrio entre utili
zação de automóveis e espaços 
disponíveis nos grandes centros. 

ciclovias um 

Também não é muito fácil enten
der o papel a ser desempenhado 
pelas ciclovias na transformação 

dos meios 

alternativos ao 

automóvel? 
Toda a filosofia de desenvolvi

mento do país, entretanto, de Jus
celino Kubitschek para cá, apoiou
se na indústria automobilística, 
que, além de automóveis, gera em-de hábitos que a Prefeitura deseja 

estimular. Seriam elas um dos meios alternati
vos de transporte a substituir o automóvel, que 
o prefeito está a ponto de estigmatizar como ini
migo público número um? 

Isto é o que acontece na Holanda, por exem-

pregos. 
Mudar essa filosofia exige um projeto educa

tivo de grande alcance. Exige, também, que es
tej� à mão boas alternativas de transporte co
letivo. O que, até agora, não se vê. 

11n1omtnAW6ie• j 

A cultura rodoviarista 
ROBERTO AINBINDER 

O anunciado "Big Jam", o engarrafamen
to que não se desfaz, dos livros de fic
ção, começa a se materializar nas 
grandes cidades, que ao longo dos 

anos não adquiriram uma visão crítica sobre a 
cultura rodoviarista e suas nefastas conseqüên
cias para a qualidade de vida. No Brasil, a pro
dução da indústria automobilística despeja nas 
ruas cerca de 130 mil veículos por mês, o que 
aliado à incapacidade física da expansão de ci
dades como o Rio de Janeiro e São Paulo aponta 
para um cenário urbano caótico, num futuro 
muito próximo. No Rio a opinião pública "midia
nizada" menospreza as declarações do prefeito 
César Maia, que identificou o automóvel como 
inimigo público número um e res-
saltou a função didática dos engar-

ção na ocupação do espaço físico da ordem de 
222 vei;es! 

Um décimo de todos os deslocamentos, os 
realizados por automóveis, é responsável pelos 
engarrafamentos e por problemas que, gradati
vamente, pioram a qualidade de vida da popu
lação. A perda de tempo nas viagens urbanas, o 
estresse, a perda de produtividade, o desperdí
cio energético, o aumento da poluição atmosfé
rica, sonora e visual são algumas das nefastas 
conseqüências deste modelo. 

A estratégia para reverter este quadro, impos
to a partir da década de 50, depende de muita 
vontade política para cortar os vícios das ações 
de governo nas esferas de transporte e urbanis
mo. A sociedade que pretenda encarar de frente 
este problema não pode permitir este verdadei-

ro laissez-faire do uso do automó
vel, que acontece hoje. 

rafamentos. Este alerta, numa lei
tura mais atenta, diz respeito à ne
cessidade de uma reflexão sobre a 
cultura do automóvel, este objeto 
de desejo e um verdadeiro fetiche 
da sociedade consumista. 

Os governos, disputando freneti
camente a instalação de montado
ras de automóveis em suas cidades 
e os investimentos públicos dire
c i onados para alargamento de 
vias, abertura de túneis, constru-

Reverter este 

quadro 

depende de 

Algumas ações, desenvolvidas 
em cidades que obtiveram sensível 
melhoria na qualidade de vida, 
apontam para a necessidade de re
dução dos deslocamentos, deixan
do as pessoas mais próximas de 
seus locais de trabalho. O incenti
vo à centralidade dos bairros, à se
gurança viária das viagens não mo
torizadas (a pé e de bicicleta). O re
direcionamento das prioridades 

muita vontade 

política 

ção de viadutos, não só incentivam 
ainda mais o uso do automóvel como acentuam 
a perversa concentração de renda nas camadas 
da população onde se encontra a maioria dos 
proprietários de carros. 

Em recente pesquisa realizada sobre a mobi
lidade urbana da Região Metropolitana do Rio 
de Janeiro constatou-se que, enquanto os auto
móveis são responsáveis por apenas 11,5% dos 
deslocamentos diários da população, os ônibus 
respondem por 61 % dessas viagens, ou seja, oito 
milhões de passageiros por dia. 

Num raciocínio simplista seriam necessários 
apenas 1.500 ônibus nas ruas para absorver o 
1,5 milhão de passageiros, transportados diaria
mente em quase um milhão de automóveis. As
sim, os oito milhõ.� de metros quadrados ocu
pados pelos carros dariam lugar a 36 mil metros 
quadrados ocupados pelos ônibus. Uma redu-

. - \ '· -'

de investimentos nos transportes 
de massa, a articulação entre os 

modais de transportes, a melhoria das teleco
municações e da taxação exemplar do uso do 
automóvel em área urbana, criando mais des
conforto aos motoristas, também ajudariam a 
reverter a atual situação do trânsito. Apesar das 
leis que desestimulam as concessões públicas e 
da desarticulação entre as esferas dos poderes 
municipal, estadual e federal, a Prefeitura vem 
fazendo a sua parte, seja através do conceito de 
revalorização dos bairros e dos pedestres, atra
vés do projeto Rio Cidade; da implantação do 
projeto Ciclovias Cariocas e da criação do Tele
porto entre outras. Ainda é pouco, mas já evi
dencia uma nova estratégia de atuação. 

ROBERTO AINBINDER é arquiteto e coordenador de 
Projetos Cicloviários da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente. 
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CARTAS DOS LEITORES 
Massacre 
• Ao assistir às Imagens chocantes do 
massacre dos sem-terra na cidade pa
raense de Eldorado de Carajás, confes
so que me senti com vergonha de ser
brasileiro. Episódios anteriores, como, .
por exemplo, a matança de Corumbia
ra, não assumiram a repercussão que o
caso merecia jã que o fato não foi do
cumentado pela imprensa televlsada.
Agora, não hã como negar. As Imagens
exibidas pelo "Jornal Nacional" falam
por si só. Os truculentos policiais a ser
viço do Governo do Parã simplesmente
trucidaram os indefesos trabalhadores
e suas fam!lias, não respeitando nem ao 
menos as crianças. A culpa ·pelo ocor
rido é das autoridades constituídas, à
frente o presidente Fernando Henrique
Cardoso, que não demonstra, inobstan
te promessa de campanha, vontade po
litica de promover a reforma agrãria e
assentar as famílias dos sem-terra.

JORGE ANTONIO MARTINS TEIXEIRA 
(20/04), Rio 

• Abominável a chacina, o massacre
dos sem-terra no Parã. A tragédia cho
cou o mundo. Não creio que as autori
dades vão ficar impassíveis ante terrí
vel matança. Serã que o governador Al
mlr Gabriel, que fora alertado 35 dias
antes da tragédia (O GLOBO 19/04) con
segue dormir o sono dos Inocentes?
Onde estã a Comunidade Solidãria? On
de a justiça social prometida em cam
panha? Será que este derramamento de
sangue é fonte de prazer para os deten
tores do poder? Não posso acreditar.
Serã que o clamor dos miserãveis, dos
oprimidos não chegam aos seus ouvi
dos? 

MARIA DO CÉO GOMES DE ALMEIDA 
(19/04), Volta Redonda, RJ 

• Mais uma vez me envergonho de ser
brasileiro, de ver que nossas elites con
tinuam encasteladas governando no
horizonte de seus umbigos e preferindo
como sempre acomodar-se em nome de
uma falsa e perigosa paz. Todos nós sa
bemos que uma eficiente reforma agrã
ria custaria ao Governo bem menos que
este banquete de reais oferecido aos
nossos frágeis banqueiros que diaria
mente rodeiam nossos palácios.

BASILIO MANHÃES DE JESUS 
(18/04), São Gonçalo, RJ 

• A respeito dessa chacina acontecida
no 

�
â um ponto deve ser ressaltado:

se a onduta da Polícia Militar é injus
tific� el, também o é a dos lideres do 
MST.I Quem assistiu na TV Globo à re
portagem em que um dos líderes do 
mo�mento Incitava o grupo a enfrentar 
e atacai\ a polícia com machados, foi
ces, pedras e armas de fogo, o que pou
co depois ocorreu, somente poderia es
perar o pior. A participação desses líde
res nessa tragédia é criminosa, tanto 
quanto a dos policiais que dolosamente 
perseguiram e mataram ou feriram os 
infelizes que obedeceram ao comando 
desvairado e demagógico desses apro
veitadores da miséria alheia. No míni
mo esses lideres cometeram crlmrs 
contra a paz pública (arts. 286 e 288 do 
Código Penal), motivo por que 'devem 
ser Indiciados no Inquérito Instaurado. 
Afinal, se a reforma agrãria é fator ele 
estabilização social, o direito de pro
priedade, tutelado pela Constituição fe
deral e por leis ordinãrias, não pode ser 
ignorado pelo MST. 

JOSÉ CARLOS DA CRUZ RIBEIRO 
(19/04), Rio 

• Os brasileiros assistiram no dia 18/04
à maior covardia da nossa História. In
felizmente, as imagens mostradas pelas
redes de televisão são verdadeiras.
Imagens lamentáveis e revoltantes que
jamais serão esquecidas por nós e todo
o mundo. Para justificar o massacre
dos sem-terra no Pará, o Governo fede
ral culpa o coronel, os policiais e todos
os envolvidos, mas em momento algum
assume a sua responsabilidade. Fala
como se estivesse isento de tudo o que
ocorreu. Se esquece, ou melhor, não
quer ser lembrado de que toda essa si
tuação é fruto de uma política equivo
cada, de uma falsa polltica social, de
uma demagogia sem precedentes. O
Governo federal insiste em suas refor
mas, na tese da reeleição e no arrocho à
classe trabalhadora deste país. Ao mes
mo tempo, abre as torneiras dos cofres
públicos para amparar os "pobres coi
tados" dos banqueiros. Incentiva a des
truição e a desmoralização do setor pú
blico. Principalmente o setor saúde, on
de as cooperativas vêm a todo o vapor.
Impede de todas as formas a abertura
de CPI. É um verdadeiro mar de lama.

JORGE DA CONCEIÇÃO GOMES 
(22/04), Niterói, RJ 

CPMF 
• Parabéns pelo artigo deste jornal na
edição de domingo 14/4, cujo título "So
lução ilusória" retrata o que seria a
aprovação pelo Congresso da CPMF. Pe
. la universalidade de sua aplicação, em
forma·dlta "de cascata", ou seja, Inci
dindo vãrias vezes sobre cada um da
totalidade dos produtos e serviços, tal
Imposto poderã derrubar o Plano Real.
No caso do cimento, por exemplo, ele
incidiria (1) na sua fabricação (insumos
em geral); (2) na sua venda aos ataca
distas; (3) na venda dos distribuidores
e retalhistas; (4) na venda aos constru
tores; (5) jã agregado a construções, na
venda a empreiteiros ou incorporado
res; (6) na venda ao comprador do imó
vel ou obra acabada.

Índios 

FRANCISCO V. PEDERNEIRAS 
(14/04), Rio 

• A política indigenista adotada em
nosso pais está superada, porque favo
rece a criação de estapos independen
tes dentro do território nacional, com
possivei isolamento cultural dos ín
dios. Os organismos Internacionais,
que conhecem a Amazônia melhor do
que nós, sob o pretexto de proteção às
populações indígenas, podem colocar
em risco a soberania do nosso pais.
Tratam-se de defensores que pregam
abertamente a internacionalização da
Amazõnia. Não é segredo que se corre o
risco de sob o pretexto de defesa dos
índio.s e de seus interesses sermos sur
preendidos pela intervenção de outros
paises.

OSIRIS BORGES 
(15/04), Rio 

oLixo reciclado 
• Primeiro, foi a luta para se reciclar o
lixo. Tecnologias foram desenvolvidas
para reaproveitamento do lixo, inclusi
ve papel e plástico, os mais visados.
Mas, o que parecia uma solução, pode
ter se transformado em outro proble
ma. Com a desculpa de que tudo é re
ciclãvel, passou-se a gerar um lixo infi
nito, sem a menor culpa. Tudo que se
compra agora vem em embalagens des
cartáveis. Ser mais higiênico explica a
necessidade em muitas situações. Ago
ra, é na chamada praticidade que mora
o perigo. Muitos produtos poderiam es
tar utilizando embalagens reutilizãveis, 
mas como sai mais barato eliminar o 
frete do retorno, as empresas estão pri
vilegiando os descartá.veis. Assim, aca
bamos consumindo produtos que, às 
vezes, não duram nem um minuto em 
nossas mãos, mas que geram um lixo 
enorme, que vai passar por um longo 
processo até ser eliminado. O custo 
ecológico é alto, com consumo de mui
ta energia, além do próprio desperdicio 
que representa. Hoje, por exemplo, 
quando se entra numa lanchonete do ti
po fast-food, podemos constatar este 
exagero. É impressionante o lixo gera
do a cada lanche. Tudo que se compra 
vem nas tais embalagens reclclãveis. A 
cada instante lã estã o funcionãrio tro
cando o saco da lixeira ou socando-o 
para caber mais. Nos supermercados é 
a mesma coisa. Enchemos carrinhos de 
compras e, no máximo, as garrafas de 
cerveja é que retornarão. O mais terá 
como destino certo as sacolas dos su
permercados, preferidas das donas de 
casa para pro o lixo. Campanhas bem 
que poderiam conscientizar indústria e 
comércio, depois os consumidores, so
bre o drama que é gerar e dar destino a 
tanto lixo que os garis da Comlurb fa
zem desaparecer na calada da noite. 

REINALDO C. LICHTI 
(20/4), Rio 

Freud explica 
• O prefeito César Maia acusa o gover
nador Marcello Alencar, neste domingo
(21/04) ,  em ar t igo  publ icado no
GLOBO, de voltar atrás na  decisão de
municipalizar o Metrô da cidade e in
viabilizar os projetos de expansão das
linhas. César Mala tergiversa e maltrata
a verdade, no artigo publicado no
GLOBO. Coube, sim, a César Mala, co
locar uma pedra nos trilhos do Metrô
do Rio, ao descumprir, quando assumiu
a Prefeitura em 93, o protocolo firmado
em 1992, entre os governos federal, es
tadual e municipal, sobre a municipali
zação. Jã o Governo do estado, com a
posse de Marcello Alencar, aceitou as
sumir os trens da CBTU, passados à F1u
mitrens. César também não cumpriu a
lei votada na Câmara Municipal, que de
terminou a alocação de recursos para a
expansão do Metrô e investimentos na
ãrea de segurança. O projeto, enviado
pelo próprio prefeito, deixou de ser
eleitoralmente interessante para César
Mala, quando verificou que as novas li
nhas e estações só poderiam ser con
cluídas depois de encerrado seu man
dato municipal. César reedita a técnica
nazista de propaganda na Prefeitura do 
Rio, ao martelar mentiras na expectati
va de que a versão falsa acabe sendo to
mada como verdade; distorce fatos dia
r iam ente e se credencia como um
Goebbels-tupiniquim. Ao negar o pro
metido apoio ao Metrô, o prefeito obri
gou o Governo estadual a retomar iso
ladamente o esforço de expansão do
serviço, o que foi feito através do ajuste
com o BNDES, garantindo recursos pa
ra levar os trilhos a Capacabana e Pa
vuna e concluir o rabicho da Tijuca. É
também falsa a afirmação do prefeito
de que o Governo estadual pretendesse
utilizar a verba de R$ 60 milhões, com
promisso inicial de César para ajudar a
obra, para pagamento de contrapartida
do estado aos investimentos do BNDES.
Essa contrapartida já estã formalizada
e carimbada, na ordem de R$ 140 mi
lhões, com verbas do tesouro estadual.
Os recursos da Prefeitura seriam usa
dos, sim, em mais uma etapa da exten
são até a Siqueira Campos, compondo
uma rede que aliviaria o congestiona
mento que inferniza a cidade como le
gado do prefeito. O governador já de
clarou que não deve e não pode alimen
tar uma polêmica com o prefeito, que
demonstra, há algum tempo, a Idéia fixa
de agredi-lo através da mídia como fac
tóides e inverdades. A Coordenadoria
Geral de Imprensa denuncia a tática na
zista de César Maia e reitera que a re
corrência diãrla do prefeito à figura de
Marcello Alencar parece extrapolar até
mesmo o jogo baixo eleitoreiro, desbor
dando para uma patologia psiqulca,
uma relação de complexos, recalques e
enrustimentos que só Freud explica.

PAULO JERÔNIMO DE SOUZA, 
coordenador-gera/ de imprensa do 

Governo do Estado do Rio de Janeiro 
(24/04), Rio 
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• Faltaram os seguintes re
sultados na tabela do Cam
peonato Estadual publicada
no caderno Esportes de 22

de abril: ltaperuna 1 x O
América; Americano 1 x O
Bangu; Barreira 1 x O Olaria;
Barreira 1 x 1 Volta Redon
da; Botafogo 1 x O Volta Re
donda; Flamengo 2 x 1 Itape
runa; Flamengo 3 x O Madu
reira; Fluminense 3 x 5 Vas
co; ltaperuna 1 x 2 Flamen
go; Madureira O x 3 Flamen
go
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ANO INTERNACIONAL Mensagem a.os tr,abalhadoreS 
DO IDOSO 

Pe. J. Eduardo de Souza Campos F i lho -------
1982 é o ano internacional do id0s:> ou d:i pessoa idosa. Podemos classificar os idosos como sendo marginalizados cm nossa sociedade. Isto acontece porque não há uma valorização de sua condição ou de sua r>essoa. É ao mesmo tempo um problema familiar como também um problema social. É familiar na medida cm que as familias atualmente se formam de maneira nuclear, ou seja, no casamento cada nova família se separa de seus pais formando um núcleo social à parte. O distanciamento dos jovens cas<iis dr suas familias de origem é fator cultural como também uma questão q11e envolve o prcblem3. do individualismo da sociedade de hoje. Os avós podem servir na medida em que podem substituir os pais temporariamente ou em circunstâncias ocasionais. Fora disso qualquer ingerência deles na ·dela do casal, especialmente na educação dos filhos é tido como umo intnrsão. Com a aposentadoria a pessoa idos::i pode sentir-se inútil numa sociedade em que mais de 50% é jovem. Não existe ocupação para o idoso. E o maior problema é que esta "desocupação" provoca questões sociais n o  seio da familia. Assim muitos são os filhos qne sem escrúpulo ou motivados por acomod&ção enviam os pais idosos a casa� especializazd;:is neste tipo de internação. Nestas casas pode haver mesmo muito conforto, algumas delas são ultra-sofisticadas. Para quem faz uma visita pode ter a impressão de que ali não falta nada. E do ponto de vista material pode não faltar mesmo. O que acontece como pior é que o isolamento agrava o mal da velhice. A solidiio acompanha cada idoso que mora em mr,a destas casas. Nos países mais desenvolvidos o problema é maior do que aqui, não EÓ porque o número de pessoas em idade avançada é granrle como também porque a propagação de <'ríação de casas para os idosos cresce dia a dlà. Quem conhece uma destas casas tem logo a noc;ão de como a solidão invade estes locais. Cada idoso tem seu apartamento com televisão, geladeira etc. O convívio comum não é grande. 'Iudo é feito para que cada um e�teja bem, nas sozinho. A integração do idoso 11a sociedade é muito importante porque muito se pode favorecer 

!l. soc!crfade co:n tal intc.;rr.ção. :f: próprio da pessoa idosa a experiência, a sabedoria de vida, o conhecimento do passado: da histór:a e çlaeultura. Todo desenvolvimento cultural e social não pode deixar de levar em conta a ca.racteristica do homem de ser histórico ,J construtor da cultura. Para tanto é indisoensável aconsciência histórica ou seia o sab.er evoluirhistórico tendo em vista o passado. A nova sociedade não pode prescindir do passado his
• .  

. .onco.O lugar do idoso é na familia, a :;ua fa. mília. O que se deve mudar são as constituições familiares de nossa sociedade par J que a i)essoa idosa possa desempenhar o seu papel. Os exemplos do Antigo Testamento são ínúmeros no que diz respeito ao papel social e religioso do ancião. Havia mesmo um verdadeiro culto a tdos aqueles que tinham passado 'ººr longo tempo na existência da vida hnmana. A norma religiosa do ancião era a norma religiosa para grande maioria do Povo. No Novo Testamento, no começo elo crLstianismo o ancião recebia a primazia nas assembléias e nos cultos. Atualmente é dever de todo cidadfio dar lugar para que a pessoa idosa ocupe o seu lugar na sociedade. O trabalho é importante. A aposentadoria, que é direito de todos aqueles que tiveram muitos anos 3 serviço dos outros, não é motivo para a marginalização de parte da sociedade. Muitas ocupações podem ser úteis não só ao idoso individualmente como também a todos aqueles aos quais irá prestar o seu serviço.:E: preciso, entretanto não esquecer que como todos o idoso tem uma profissão adequada a sua idade e condição. Seja uma profissão de caráter manual ou intelectual, existem profissões mais adequadas a cad:, idade. 
" Muito se tem dito que a sabedo!."ia está com o velho. Não resta dúvida que ao idoso cumpre não tomar uma atitude que pnde ser condenada; ou seja, a de que ele paSS:}U pela vida e que já contribuiu com sua parte para o crescimento social, cultural. Sempre haverá meios e motivos para que todos em uma sociedade dêem o seu contributo. Cada um dentro de sua idade e dos talen.tos recebidos. Ao idoso cumpre também "abrir o seu espaço social". :e ele que vai conquistar o seu lugar na sociedade, porque vivemos numa época em que predomina a competição e só mesmo com a auto-afirma�ão do ancião a sociedade fará a aceitação de sua contribuição. 

João Paulo II - 1 

Queridos irmãos, dirigentes da Central Latino-Americana de Trabalhadores: Aceitei, com muito prazer, o pedido de um encontro convosco, representantes qualificados do mundo do trabalho, ao qual me unem tantas recordações e vínculos de profundas estimas. É-me grato ver nesse sector da sociedade, como homens e como cristãos, uma admirável capacidade de comparticipação, que tanto enriquece o ser humano; sobretudo quando nãoestimula a uma solidariedade externaentre pessoas, familias ou grupos sociais, mas também se abre à esferad,o espírito, compartilhando igualmente as riquezas religiosas e morais .Quero antes de tudo expressar-vos o meu vivo apreço pela carta queme enviastes há alguns meses, paramanifestar a nossa plena identificação com o espírito e as orientações da

encíclica ','Laborem Exercens". Apreciei tambem �s vossas iniciativas emfavor da difusao, do estudo e da atuagão do mencionado Documento pontifício entre os trabalhadores da América Latina . Tanto mais que avossa Cenh-al conta com mais de 9milhões de tra,balhadores nesse "continente de esperanga". Estimulo-vos, pois, a contiuar prestando atenção aos princípios éticos que inspiram os ensinamentos soc!ais da Igreja. O trabalho sindical é uma verdadeira vocação que deve servil- para a autêntica participação dos trabalhadores na dtfesa e promocão dos seus valores e ioleresses vitais: desde a sua dig dade integral como pessoa., . ::eja n ordem das suas necessidades eo;Jnômicas individuais, familiares. cul rais e éticas, seja em ordem de uma participação pública. Não ignoro a,, dificuldades e os obstáculos que o vosso serviço sindical deve enfrentar perante condicões de vida e de trab�lho, muitas vez�s duras, de milhõe de trabalhadores, e também em consequência de indevi-

das restrições que atentam contra o legítimo direito de liberdade associativa , ou de pressões ideológica que tendem reduzir a acão sindical a tarefas burocráticas à 0vida dos trabalhadores, ou limitadas a puros horizontes econômicos. O sindicalismo vem defrontando se é expressão de corporações egoístas ou instrumento de manipulação por parte de interesses ideológicos e políticos . Pelo contrário, exalta a sua missão quando, num clima de respeito a todo o grupo social a acima -de ódios, assume a dignidade humana integral como critério de serviço aos trabalhadores, como tomada de consciência do sentido profundo do trabalho na realização do homem, como busca de elevação e democratização autênticas dos ambientes de trabalho e da vida social . É esse subtrato ético que deve inspirar e guiar a atividade sindical . Muitas esperangas pode oferecer na América Latina um sindicalismo revitalizado na prova, se é capaz de se fazer herdeiro e intérprete das me-

lhores tradições populares e nacionais de essência cristã e baseadas nos ensinamentos sociais da Igreja .  Do reencontro social e respeitoso entre a Igreja e o mundo do trabalho podem brotar tantos frutos dessas "civilização do amor", para a qual convocaram o meu Predecessor Paulo VI e os Bispos latino-americanos em Pueb:a . A Igreja continua a oferecer ao mundo do trabalho a presença estimulante e esperançosa de Cristo, Senhor da história, que chama os sistemas econômicos, as culturas, pessoas, grupos sociais, os Estados e a ordem internacional a abrirem-e a novas perspectivas de ação em favor do homem, partindo da comum filiação em Deus Pai e da consequente fraternidade entre todos os homens . 
Ao concluir este encontro, saúdo em vós, com grande estima e afeto, todos os trabalhadores da América Latina e peço a Deus que vos abençõe, bem vossas famílias e todos aqueles que representais. 

A luta indic.al no Br.asil 
--------- ---- ----
Prof. Fernando A. de Souza Campos Analisando sob alguns aspectos o sindicato no Brasil mais especificamente o sindicato dos metalúrgicos do ABC se assemelha ao sindicato Solidariedade da Polônia. 

outros aspectos existentes nas 1·elacões entre os proprietários e os trabalhadores nãp têm tido um bom encaminhamenl\Ji fazendo com que as mesas de neg ciações sirvam mais como uma forma coletiva para estravasamento de ftustrações do que para uma busca real de verdadeiras soluções estrutu is . 
Um aspecto sitivo da luta sindical no Brasil f • sem dúvida a reunião dos trab · adores ao redor de alguns objeth- , mas com têm sido um movimento sectário politicamente, nenhuma o ra categoria ou classe social est envolvida no processo, isso p�ue as próprias lide-

Mas no que diz respeito ao tipo de luta empreendida, diríamos que fun-
1 damentalm�nte apresentam características bem distintas. O líder Walesa durante o tem em que esteve à frente do sindicato polonês propôs uma luta i-adical, isto é, questionou víabilidacle do sistema estatal da Polônia. Esse questionamento propunha uma mudança na essência do .sistema social e econômico e mais precisamente uma transformação radical 

1 na estrutura de poder . 1 ranças· sindic o evitaram ao má' .ximo. fazencio m que os movimen-
1 tos sindicai. ,r·n restritos a uma l linha de luta r :varnente pobre. A No Brasil o que podemos presenciar nos últimos anos por parte dos grupos sindicais não foi um questio-namento da estrutura de poder existente, mas críticas na forma como o governo vêm gerenciando os interesses públicos e, dessa forma a l�ta 

1 têm se circunscrito somente às reivindicações salq_riais, criticando os reajustes e o desemprego crescente . Na medida em qµe o processo inflacionário tem gradativamente absorvido a capacidade aquisitiva do trabalhador as indústrias como forma de reposição salarial têm oferecido hor_as extras, e o trabalhador passa a trabalhar cada vez mais para poder permanecer como o mesmo poder aquisitivo . Essas horas extras servem por outro lado para aumentar o desemprego dos trabalhadores . Esses e 

criação do parido dos Trabalhadorestalvez tenha silo uma tentativa paracorrigir essa a�o sectária dentro darealidade política brasileira. A lutasindical no Bl·ail dessa forma nunca propôs uma lllptura com o sistemapolítico e econ�co mas, como dissemos anteriorhente, criticou e esperou soluções periféricas para prosblemas que exigiam soluções mais radicais, mudanças na estrutra do sistema econômico e político, causadordessa problemática.Ê claro que o governo pouco podia fazer para mudar a situação, a não sem em prejuízo de outras categorias profissionais como aconteceu em alguns casos, isso porque o modelo econômico adotado no Brasil acaba por concentrar uma grande quantidade 

de capital nas mãos de poucas pessoas e grupos econômicos com vistas ao desenvolvimento mais eficiente . Ta! modêlo econômico acaba por provocar um maior desenvolvimento econômico, porém suas consequências fatalmente se refletirão nas áreas sociais . Poderíamos concluir dizendo que uma coisa é questionar a estrutura de poder quanto aos aspectos ideológicos propondo mudanças radicais e profundas na sua estrutura socioeconômica o que vai acarretar, sem dúvida, rupturas e mudanças na es-' trutura de poder inclusive. Outra coisa é questionar o sistema de poder sem exigir mudanças na sua estrutura, implica essa postura numa aceit:i-ção das regras do jogo ou �grque o ,
momento nao e conv.uuentl.is j'.li.!t« a s  / mudanças, ou porque falta o conhe- 1 cimento de uma proposta melhor de 1 estrutura de poder, ou porque é mais interessante e proveitoso fazer o jogo do sistema dominante pois assim se poderá conseguir atingir alguns dos objetivos desejados. De uma forma ou de outra ficou patente que a luta sindical no Brasil em muito difere do modêlo polonês, quem sabe como analogia pudéssemos citar o caso do ensino, enquanto os estudantes estiverem lutando por refeição e ensino gratuito, os que estão no poder não têm muito com o que se preocupar, mas quando os estudantes questionam a ideologia do sistema as coisas passam a ser preocupantes. Quem sabe aí esteja a diferença da luta estudantil de 1968 e a de hoje, naque-la época esses problemas de alimen-

tagão e gratuidade do ensino também existiam e faziam parte das reivindicações estudantis, porém, ou porque os estudantes eram mais politizados ou melhor informados, existfa também uma preocupação com os graves problemas socioeconômicos do país, passando esses problemas a serem incorporados na luta estudantil como parte fundamental de uma possível solução. Essa atituda fazia sob certos aspectos que o movimento estudantil apresenta-se pontos de vista irreconciliáveis com a ideologia dominante . 
Com os trabalhadores acontece algo semelhante, sua luta sindical por reivindicação salarial não pode ser preocupante, pois pouco pode comp:·ometsr a estmturf: d..e ppder. que

pode se âax: ao luxo :de dei-r.ar esse tr
po de problema para ser l'esolvido pela classe patronal, tentando se isentar de sua responsabilidade estrutural. Aparentemente é uma forma menos conflitiva de se tentar resolver esse problema, mas não podemos nos esquecer de que os problemas estruturais da sociedade continuarão existindo e provavelmente agravando-se . Quando a sociedade está doente e o seu mal não é suficientemente grande que exij"a uma cirurgia, a melhor forma de curá-la está em permitir que o organismo como um todo reaja àquele desequili'brio existente buscando assim a sua própria cura, e, a Democracia ainda é o remédio sem contra indicação e que menores danos provoca ao organismo social . 

QUE MEDO VOCÊS TÊM DE NÓS • • •

Munir Jorge Felício "Vêde, po is, quem sois i rmãos, vós que recebestes o chamado de Deus; não há entre vós muitos sábios, segundo a carne nem muitos poderosos nem muitos de famí l ia p restig ioso" ( 1 Cor 1 ,26). São Paulo, ao escrever esse trecho do suo Corta aos Coríntios, parece ter descrito de mane i ra c la ro, o acontecido de 7 de abri l ,  em frente à Auditoria M i l itar, quando do1 j u lgamento do PM Herculano Leonel que assassinou o nosso i rmão SANTO D IAS DA S I LVA. Aqueles que permaneceram naquele loca l ,  rea lmente não e ram "mu i tos sábios, segundo a carne, mas muitos sábios segundo o Espírito" - e movidos por esse mesmo Espírito suportaram uma maratona de mais ou menos 1 9  horas. Horas vividas sob o sol ,  sentados no asfa lto, nas sargetas, sob o sereno da madrugada . . .  Comendo pão com mortade la e bebendo água que não soío da- gelodei ro. Mas foram horas de ESPERANÇA. Esperança de fazer justiço aos t rabalhadores do campo e da c idade, mortos ou desaparecidos pelo . reg ime que governa o Brasi l .  Esperanço manifestada através 

dos contos, dos palmas que ressoavam fortemente nos prédios ao .derredor e dentro da sa io onde occntecia o j u lgamento. E que medo isso causava em quem estava lá para j u lgar o assassino. Prova disso foi o fechamento dos janelos do préd •o  pa ro d iminui r  o som. Mos não cor.segu i ram. Pessoas vindas das CEBs, dos bai rros, das favelas, da periferia. Po vo sofrido, desprezado e desc lass if i cado dessa gigante São Pau lo. Os desempregados e os subempregados não faltorom. Pessoas que, de verdade, "não pertenciam às fami l ias prest igiosos". Um foto chamou o atenção de muito gente : a presença de c rianças, de mulheres e de pessoas de idade avançado. Impressionou tonto que dentro do Auditoria Mi l ita r se ouvia o segu inte comentário: "Nunca vitantas mulheres participarem de umju lgamento como esse".A sol idariedade dos pobres dentro e foro do Brasi l  foi fortíssimo. Mais de 50 cortas, moções e telegramas foram l idos e aplaudidos por todos. Isso também causou um medo muito grande. Foi uma presença de ESPERANÇA, uma presença passivo, o rdeiro e organizada. Provocações aconteciam o cada minuto. Desde o infi l tração dos Ag�ntes de Segu rança (que eram muitos e que se revesorom durante todo a maratona) até o

estouro de uma bombo de São João, às 4 : 40 horas do madrugado, vindo de um préd io ao lodo do Auditoria. Mos, o essas provocações, a reação era de se manter calmos, un idos e sol idários - o que também não deixou de causar medo a mu itas pessoas. Que poder tem uma criança de responder o essas provocações? Foi um verdadei ro desmascaromento daque les que d izem fazer obem paro o povo. Dentro do prédio da Auditoria,ouviam-se vozes: "Esse pessoa l va if icar a í? É uma loucura . . .  " Aqueles que passavam nos imed iações daRuo Dr. V i la Novo, d iz iam: "É umescânda lo" "São uns vagabundos""Deserdei ros". O apóstolo São Paulo d iz  aos cc-

ríntios: "Mos o que é loucura poro o mundo, Deus o esco lheu poro confund i r  os sábios; e, o que é f raqueza para o mundo, Deus o esco lheu pa ra confund i r  o que é forte; e, o que no mundo é vi l e desprezado, o que NÃO É, Deus escolheu para reduzi r a NADA o que é". ( 1  Cor 1 ,27-28) .  Tudo isso é poro mostrar que o Rei no de Deus está chegando. Não bosta condenar o PM Hercu lano Leonel, f i lho do povo e oprimido tonto quanto o Santo D ias. É prec iso condenar toda essa estrutura de morte, todo esse si stema q1.Je oprime o povo bras i l e i ro. Naquele dia, em frente à Auditor ia, f icou c laro que o povo pode se UN IR . QUE MEDO VOCÊS TÊM DE Nó IS  . . .  OLHA Aí . . .  OLHA Aí  . . .

A verdade vos libertará! 
Depois de 1.058 conflito� _de terra,envolvendo 268 . 517 famíbas e · ·2.005.141 pessoas, em agosto d�1981, novamente um grupo de agncultores foi ameaçado pelos donosdo dinheiro e do poder, de perderems�as terras, suas casas e o .sustentodas suas familias. Desesperadamenteeles tentaram se defender e, consequen temente, 13 deles foram presosno dia 18 de agosto de 1981 Quase duas semanas depois, . _31de agosto de 81 ,  na mesma regiao,

dois padres, Aristides e Francisco, foram presos, sua casa imadida e seus pertences roubados. O motivo da prisão: dur:mte anos tc,uxeram as palavras de Cristo para os agricultores pobres da região, palavras de Verdade, de Justiça, de Libertação para os pobres e oprimidos (Lucas 4,18-19). Neste mês de abril, os agricultores e padres ainda continuam mesos, à -espera de julgamento . 
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PALAVRA DA LITURGIA: 
3.0 DOMINGO DE PASCOA 

A vida em a�ão 
Ana Flora Anderson e Fr. GS Gorgulho, OP-

Vigília em solidariedade 
ao povo· centro-americano 

A ressurreição de Jesus é fonte de vid:i
nova. A sua presença determina a ação dos
discípulos. Nesta atividade se encontra a for
ça que liberta e muda o rumo da história. 

O AUTOR DA VIDA 

A pregação cristã começou com o anúncio
da Ressurreição. Assim, Atos 3, 13-l!l é um
trecho da pregação de Pedro no Temp1.o. Os
cristãos anunciam que Jesus que foi morto na
Cruz está vivo e é a fonte da vida. Ele é o Au
tor da vida e começo de uma história nova
(vv. 13-19). 

Esta pregação, ao aoresentar os fatos da
morte de Jesus pelos jÜdcus, é um ê.pelo de
conversão e de mudança de vida. Pedro reflete
sobre a ignorância dos que mataram a Jesus.
Mas, sua palavra é um apelo dirigido à liber
dade: o anúncio da Ressurreição provoca a con
versão {vv. 16-19). 

Jesus ressuscitado vem pelo anúncio da
Palavra. Na conversão se _çlá o encontro do dis·
cípulo com o Senhor da Vida. Jesus torna-se, 
de fab>, presente de uma maneira nova naque
le que crê e ama. Aquele que o ama recebe a
sua presença e a do seu Pai (cf Jo 14, 20).
Assim, a conversão é a vida do ressuscitado
dando vida :para os homens. Pois, todo aque
le que crê passou da morte para a Vida. A res
surreição é ação de vida que provoca ação. Vi
ver bem é agir bem. 

A PRESENÇA DO RESSUSCITADO 

Lucas 24, 35-49 é o fim da cena dos dis
cípulos de Emaus. Nesta cena o evangeiista quer
mostrar como se dá a presença do ressuscita
do no seio da comunidade cristã. A sua narra
ção tem todos os traços de uma liturgia sacra
mental. E tudo isto é para mostrar que a pre
sença viva e real do ressuscitado se dá no anun
do da Palavra e no Partir do Pão. A comuni
dade dos discípulos comunga com a presença
do Senhor que está vivo, e vem para doar ple
namente da sua vida imortal, (vv. 35). 

Jesus manifesta sua presença no ato de fé
da comunidade. Os (vv. 36-42) mostram entã0,
qual é o dinamismo deste ato de fé. Elo deixa
a dúvida, e encaminha-se para afirmar a reali
dade ,da presença nova de .Jesus. Na afirmação
da realidade que não se vê, o ato de fé é um
encontro pessoal com o Cristo que está vivo,
Lucas quer, ainda, sugerir o mistério da ressur
reição: - há uma continuidade. É o mesmo
Jesus que viveu e foi crncíficado que agora co
me com os discípYlos. l\fas, há também uma
dêaccmütluidad� plena., pois o mundo da r�s,,
surreição' é inteiramente nevo e não pode ser
descrito pelas idéais e pela simples razão hu·
mana (vv. 38). 

A outra parte (vv. 44-48) é um resumo do
sentido do Evangelho que será pregado e tes
temunhado pelos discíruló:.;. É como um resu
m o  e um anúncio da atividade dos a,oóstolos, 
ou dos Atos dos Apóstolos. 

- Jesus realiza a Lei e os Profetas (v. 44-
45); 

- A morte do Messias na cruz realiza o
desígnio de Deus (v.46); 

- O anúncio do evangelho deve se expan
dir pelo mundo todo, a começar de Jerusalém
e provocar a conversão elas nações (v.47); 

- Os discípulos são os agentes e as teste
munhas da evangelização, e para isso recebe
rão a pxesença e força do Espírito Santo (v. 
48-9). 

A PRATICA DO AMOR 
A la João 1-2 mostra que a vida de Deus

é comunicada por Jesus. Deus é Luz: Deus se
manifesta e se entrega para viver cm comu
nhão com os homens (1,5). Receber ao Deus
que vem e entrar em comunhão com ele é
abandonar as trevas. O encontro se dá na con
versão (1,7). 

O essencial deste encontro é o "conhecer 

OBS.:  O objeto deste texto é ser
vir de base paro a vigília o ser feita 
dia 2314 na Arquidiocese de S. Pau
lo  em solidariedade aos povos do 
América Central. 

1 .  Ac�lhida 

L .  Tu ofertavas o Pão, o Corpv
vivo, o triturado corpo de teu Povo;
Teu derramado sangue vitorioso, o
sangue "campesino" de teu povo em
massacre que há de t ing i r  em vi nhos
e a legria a aurora conjurada! 

Todos: O .Anjo do Senhor / anun
c iou na véspera / e o verbo / se fez
morte outra vez / em tua morte. /
Como se faz morte / cada d ia  / :ia
carne de Judas / de teu povo. / E se
fez vida novo / em nossa velha igre·
jo . 

L. Como um i rmão ferido por
tonto morte i rmã, tu sabias chorar, a
sós no horto. Sabias ter medo, como
um homem em combate. Porém, sa
bias dar a tua palavra l ivre, o seu
t imbre de s ino. 

E soubeste beber o duplo cá l i ce
do a l tar e do povo com essa mesma
mão consa9rada ao serviço. 

Todos: São Romero de América, 
/ Pastor e Márt i r  nosso / n i nguém / 
há de ca lar / tua ·última homi l ia !  

Canto: Procurando a Liberdade 
(Poema de D. Cosaldáliga) 
2 .  Oração: 
Espontânea ou 
Salmo 82 (Sa lmo 8 1 ) .
3 .  Leituras Bíblicas: 
l .  Êxodo 3,7- 1 0. 
2 .  I sa ías 65, 1 7-25. 
3 .  Apocal ,  2 1 ,3.3-5.
4 .  Luc 4, 1 6- 1 9. 
5 .  Art igos 3 e 5 da Declaração

Universal dos D i re i tos Huma
nos. 

6 . Trechos do Documento da
Assembléia Geral Regional de
l ta i c i  de 1 975: 

"Fa lharíamos a um impe;ativo
de consciência se não retomássemos
a palavra de João Batista, d izendo
como o profeta: "NÃO TE É UC I
TO" (MC.6, 1 3 )" .  

"NÃO É UCITO efetuo� prisões
de formo como frequentemente es
tão sendo fei tas entre nós: sem iden
tif icação da autoridade coatora, nem
dos agentes que o executam, sem
comunicação ao ju iz  competente
dentro do prazo lega l . . .  ". 

"NÃO É LIC ITO ut i l izar no in
terrogatório de pessoas suspei tos,

. . .  métodos de tortura física, psíqui
ca ou moral, sobretudo quando leva
dos até à muti lação, à quebra da
saúde e até à morte como tem acon
tecido . . .  ". 

"NÃO Ê UCITO privar os ocusu
dos de seu d i re i to de ampla defesa
ou prejud icá-la mediante ameaçcs
nem pre julgar o acusado como réu,
antes de ju lgado, nem protelar, por
tempo indeterminado o processo re
gular, quando nossa carta magno ex
pressamente determina que "o le i
assegurará aos acusados a ampla de
fesa com os recursos a ela inerer.
tes". Art. 1 53, 1 5". 

Mús icas para a l ternar as le ituras:

a Deus". É na prática do amor que está a co- . ,
municação e a união de Deus com os homens 
(2-4-5). 

Lamento nativo, Provo de Amor . . .  
4 . Ato penitencial 
C .  Neste momento faremos uma

revisão de vida baseada nos horrii, ios
e reflexões de D. Oscor Romero so
bre a rea l idade de seu povo que é
também, a real idade de todos nós. 

Esta prática, porém, se faz na vida do ho
mem fraco e pecado. Mas, o Ressuscitado é a
fonte da vida, do perdão. E é o Advogado da
fraqueza humana, junto ao Pai. É na for� da
vida do Ressuscitado que podemos entrar na
própria vida de Deus (1 Jo 2,1-3). 

• • • 
- Expliquem como Jesus está presente na

Comunidade através da ação que vocês estão

fazendo? 
- Porque são João diz que "todo aquele

que ama conhece a Deus"? 

'�CASP" - Centro de 
Assistência Social 

e Prou1oção de Vila Alpina 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA 
"CASP" - Centro de Assistência So

cial e Promoção de Vila Alpina, convoca os
senhores associados para uma Assembléia
Geral Ordinária, às 19,30 hs. do dia 9 de
Maio de 1982 em sua sede à Pra,a Dr. Vi
cente Gíacaglini, n.o 02, para tratar dos
seguintes assuntos: 
1.o - Revisão das atividades desenvolvi

das pelo "CASP"; 
2.o - Conhecimento e homologação das

contas e balanços aprovados pelo
Conselho Fiscal ; 

3.o - Eleição e posse da nova diretoria.
São Paulo, 12 de abril de 1982 

HORACIO LENTINI 
Presidente 

D .  "Quero c i tar apenas esta
afi rmação, que é do Concíl io: "Deus
destinou a terra e tudo o que ela con
tém ao uso de todos os homens e po
vos; por consegu inte, os bens cria
dos devem chegar a todos de forma
equitativa, sob o égide da j ustiça em
companhia da caridade". 

"Nossos prob lemas de fomz e 

desnutrição não se resolverão ::om
paternal ismo e ajudas, mas exigem,
isto sim, , uma mudança de estrutu
ras_ radica 1 • • •  " .  

T .  Senhor, tem piedade do teu
povo. 

O sangue de Abel escuta o 
Senhor 

o pranto do povo desperta em
Moisés 

o grito que nasce em nossos 
entranhas 

com mi I artimanhas pretendem
calar. 

1. 

D .  "T rogo também as vozes ar.
gustiadas dos fave las, que d izem, 

1 ' 'nossa vida é miserável , a cada dia 
1 1

1 

que passa mais nos sufoca o deses
pero: não temos água l impo, nem en-

1 
cqnomentos, não temos serviços sa-

1 nitórios, nõo temos méd icos nem re
médios, não temos nado; vivemos 

1 
nos barrancos e valas, junto aos de

: pósitos de l ixo e rios pesti l entos; so
l .

1 
mos vítimas dos abusos e do in jus-

I.:===================� tiça soc ia l .  

" 

T .  Senhor, tem piedade do seu
pvvo. 

Senhor o inj ustiça nos dói e 
oprime, 

fica ao nosso lado, somos os
humi ldes 

as botas, os tanques esmagam
com sanha 
a quem dó seu rosto por todos,

Senhor. 

D .  "Rogo aos membros dos
órgãos de segurança que têm em seu
poder os desaparecidos, ou sobem o
que aconteceu com eles, para que
os l ibertem ou i nformem l ivremente
o que aconteceu com e les e quer.n
são os responsáveis". 

"Creio que é necessár io também,
ped i r  na justiça uma imediata i nde
n ização paro os famíl ias dos desapa
recidos a respeito dos qua i s  constar
que tenham sido assassinados ou se
presume que essa desgraça tenha
acontecido. Acredi to que haja mui
tas famíl ias desamparados, às quais, 
conforme a mora l cristã e s imp les
mente humana., os responsávei s  têm 
que compensar o mal que lhes f ize
ram". 

T .  Senhor, tem piedade de teu
povo. 

Somos um povo fam into / que
cam inha em terra a lhe ia 

Somente são nossas / a m iséria e
o cede.ia / 

Livra-nos do egoísmo / do 
escravidão e do opressão / 

Cjü�os nos libertar / e oçc:.1bar

com a exploração. 
5 . Orações comunitárias 
C. 1 • Pelo Papa, poro que sua

influência de Pastor un iversal con
tribua eficazmente paro deter a in
tervenção norte-americano em EI
Sa lvador e América Central; e que
d i ri ja  sempre uma palavra de a len
to aos povos oprim idos de todo o
mundo que lutam por sua l ibertação. 
Rezem�s: 

T .  Escuto, Senhor, o c lamor do
teu povo / 

que tua paz chegue até nós /
ao fazermos brotar a justiça. 
2. C .  Pelos pastores da Améri

ca Latina, para que tomem consciên
c ia de sua missão, colocando-se do
lado do povo sofrido e o acompa
nhem e defendam. Rezemos. 

T .  Escuta, Senhor, o c lamor do
teu povo . . .  

que tua . . .  

3 .  C .  Pelos mães e parentes
dos desaparec idos, encarcerados, es•
pecialmento do U ruguai ,  Argenti na,
Ch i le e do Bras i l, Rezemos: 

T . Escuto, Senhor . . .
4 .  Pelos que lutam e morrem de

fendendo a causa do povo para que
lhes seja concedida a a legria da co
munhão plena em Cristo com o povo
pelo qual ofereceram a sua vida. Re
zemos: 

T. Escuta, Senhor . . .  
5 .  Pelos povos que lutom, para

que alcancem logo a vitória e vejam
a sociedade j usta e fraterno que de
sejam. Rezemos: 

T .  Escuta, Senhor . .  ·: 

CANTO DO MAGN I FICAT 

6 .  Oração do Pai Nosso 

7 .  Oração Final 
D .  Senhor, a d isposição ao mar

tír io dos cristãos da América Lati
na, impulsionados pelo sofrimento e
opressão do maioria dos seus i rmãos,
toco fortemente em nossas consciên
cias. Seguindo o exemplo de Jesus,
estes nossos i rmãos estão dando sua
vida pelos demais. Dó-nos a graça de
assim também fazermos. Que esta ce
lebração, enriquecido pela luz de tua
pa lavra, nos ajude e encornar sem
pre mais nossos compromissos.
Amém. 

Comissão Arquidiocesana dos Di
reitos Humanos e Marginalizados. 

São Paulo, 1 6  a 22 de abril de 1982 

Confederação de Religiosos 
faz Assembléia · Geral 

A opção preferencial
pelos pobrns, proclama
da pela Conferência
Geral do Episcopado
Latino-Americano, em
Puebla, será aprofunda
da pela Oitava Assem
bléia da Confederação
Latino-Americana de
Religiosos (CLAR), que
se realiza, em Assunção,
Paraguai, entre os dias
15 e 24 de abril. 

Cerca de noventa de
legados, representando
os 160 mil religiosos da
América Latina, vão
aprofundar as linhas
essenciais do seu com
promisso de vida na
América L a  t i  n a , de
acordo com as orienta
ções da Assembléia an
terior que foi celebrada
em 1979, em Santo Do
mingo. 

A experiência de
Deus, a inserção do re
pgioso nas Igrejas lo
cais, a opção preferen
cial pelos pobres, vida
de  fraternidade e a for
mação, são alguns dos
aspectos que serão am
plamente debatidos. 

Hermengarda Alves
Martin, Secretária Ge
ral da CLAR, diz que
- à luz desses pres
supostos - vai ser en
carada a resposta da
vida religiosa hoje na
América Latina, seus

novos enfoques, dificul
dades, perspectivas e
futuros desafios. 

Como parte do pro
cesso de preparação da
Assembléia, a CLAR
recebeu uma prime;ra
e ampla resposta das
bases . de todas as
Conferências Nacionais.
Com essas respostas foi
elaborado um documen
to, sistetizando todas
as contribuições. 

Cada Conferência Na
cional de Religiosos re
cebeu depois o do
cument9, para que, re
fletindo sobre éssas in
formações, apresentas
se um documento pró
prio, que será apresen
tado na Assembléia da
CLAR. 

Estarão presentes a
essa Assembléia, o Car
deal Eduardo Pirônio,
Prefeito da Sagrada
Congregação dos Reli
giosos; D. Alfonso Tru
ji11o, Presidente do Con
selho Episcopal Latino
Americano e D. Obando
Bravo, Arcebispo da
Manágua e Presidente
do Departamento de
Religiosos do CELAM. 

Estarão presentes
ainda os delegados da
União Internacional de 
Superiores Gerais, o 
Presidente da recém-

criada Confederação
dos Religiosos da Eu
ropa, delegados das
Conferências Religio
sas dos Estados Unidos,
do Canadá, Espanha,
Filipinas e Angola. Es
tarão presentes também
porta-vozes da Confe
rência Episcopal Para
guaia e representantes
de entidades interna
cionais católicas de aju
da financeira para pro
moção humana. 

Embora não figure
na pauta dos trabalhos
o estudo da situação da
Igreja na América Cen
tral, é certo que a As
sembéia da CLAR vai
pronunciar-se s o b r e

a perseguição exercida
pelas ditaduras daque
les países. 

Espera-se t a m b é m
que, nas sessões infor
mais seja estudado o 
caso do Pe. Pellecer
que, ao.ás desaparecer
por algum tempo, foi
apresentado depois na
TV, dizendo-se guer
rilheiro arrependido e
fazendo graves acusa
ções a elementos reli
giosos. Tudo indica que 
foi vítima de torturas 
psicológicas e físicas e 
depois pressionado a fa
zer essas falsas decla
rações. (IPS) 

Semana Nacional da 

Juventude Trabalhadora 
A Juventude Operá

ria Católica de Osasco, 
do ABC e Parque No- 1 

vo Mundo promovem o 
encerramento da Sema
na Nacional da Juven
tude Trabalhadora na
Grande São Paulo com
um show de Antonio 
Cardoso. 

Entre as diversas ati
vidades programadas
para a Semana da JJTT
estão: um forró de con
fraternização, marato
na, peça teatral sobre o 
histórico do dia 1.o de
Maio, encontros e de
bates. Em todas as ci
dades será passada uma_
pesquisa sobre a reali
dade da JJ'IT. 

O dia 2 de maio será
um dia especial, pois
além do show com o
Antonio Cardoso, que é
parte de uma campa
nha financeira, cada ci
dade está preparando
alguma coisa para apre
sentar. Neste dia será
feito o lançamento aber
to do 3.o Congresso Na
cional de Jovens Traba
lhadores. 

Para quem não co
nhece Antonio Cardoso:
é um jovem de 25 anos,
baiano e que, em qua
tro anos de trabalho, já
percorreu · mais de 600
cidades do Brasil levan
do através de sua voz e
de seu violão o retrato
de um povo diante das
mais diversas situações
de injustiça. Um grito
de denúncia, de cora
gem e de fé. 

Você também está
convidado a participar 
desta programação nas -
cidades e, em especial, 
deste encerramento que 
será dia 02-05-82, no
Colégio Marillac, rua
Voluntários da Pátria,
1653 (próximo à esta•
ção Santana do Metrô).
A programação vai co
meçar às 15 horas. 

CARTA PARA OS 
ANTIGOS JOC IST AS 

Temos um importan-
te trabalho pela frente:
A Juventude Operária
Católica está preparan
do para 1983, o 3.o
CONGRESSO NACIO
NAL DE JOVENS TRA-

BALHADORES e conta
com nossa colaboração.

Nós, que através da
JOC, um dia fomos cha
mados e reunidos por
Cristo e a partir daí nos
colocamos a serviço de
todos, especialmente da
juventude trabalhadora
e tivemos toda nossa
vida impulsionada pelo
ideal jocista, teremos
mais uma vez a oportu
nidade de colocar nos
sos talentos à disposi
ção da JOC, para que
ela possa propor "a ver
dadeira libertação" a
um maior número de
jovens trabalhadores. 

Será uma ótima oca
sião para um grande
"reencontro" da famí
lia jocista, pois, passa
dos alguns ou muitos
anos de nossa militân
cia na JOC, será muito
hoa a alegria desse
"reencontro" e podere
mos colocar em comum
as experiências de nos
sa caminhada, durante 
esses anos, na constan-

te busca "da verdade
que nos tqrna livres". 

Como grandes mo
mentos para realizar
mos tudo isso, teremos
os dias: 

a) - 02-05-82 - às
15 horas - Encerra
mento da Semana da
Juventude Trabalhado
ra - Rua Voluntários
da Pátria n.o 1653 -
Colégio Marillac (Esta
ção Santana Metrô). 

b) - 25-08-82 - Dia
Internacional da JOC. 

c) - 18-11-82 - Cen
tenário do nascimento
de Cardijn, quando jun
tamente com a JOC po
deremos participar des
sas comemorações. 

Você que está lendo
esta carta, dê conheci
mento dela a todos "an
tigos jocistas" que pu
der e compareça à reu
nião do dia 23-04-82 às
20 horas na rua Con
dessa São Joaquim, 215
- São Paulo - SP., pa
ra tratarmos do assun
to. 
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1982: 

ANO INTERNACIONAL 

DO IDOSO 

Pe. J. Eduardo de Souza Campos Filho 

1982 é o ano internacional do idos:J ou d:i 
pessoa idosa. Podemos classificar os idosos co
mo sendo marginalizados em nossa sociedade. 
Isto acontece porque não há uma valorização 
de sua condição ou de sua pessoa. É ao mesmo 
tempo um problema familiar como também um 
problema social. Ê familiar na medida em que 
as familias atualmente se formam de maneira 
nuclear, ou seja, no casamento cada nova famí
lia se separa de seus pais formando um núcleo 
social à parte. 

O distanciamento dos jovens cas�ís de> 
suas familias de origem é fator cultural como 
também uma questão que envolve o prcblema 
do individualismo da sociedade de hoje. Os avós 
podem servir na medida em que podem substi
tuir os pais temporariamente ou em circuns
tâncias ocasionais. Fora disso qualquer ingerên
cia deles na vida do casal, especialmente na 
educação dos filhos é tido c:omo umo intnrsão. 

Com a aposentadoria �1 pessoa idos:i pode 
sentir-se inútil numa sociedade em que mais 
de 50% é jovem. Não existe ocupação para o 
idoso. E o maior problema é que esta "deso
cupação" provoca questões sociais no seio d:i 
familia. Assim muitos são os filhos Q lte sem 
escrúpulo ou motivados por acomofü,ção en
viam os pais idosos a casa� especializazdFts nes
te tipo de internação. Nestas casas pode haver 
mesmo muito conforto, algumas delas são ul· 
tra-sofisticadas. Para quem faz uma visita po
de ter a impressão de que ali não falta nada. 
E do ponto de vista material pode não faltar 
mesmo. O que acontece como pior é que o iso
lamento agrava o mal da velhice. A .solidiio 
acompanha cada idoso qu� mora em mr,a des
tas casas. 

Nos países mais desenvolvidos o problema 
é maior do qne aqui, não EÓ porque o número 
de pessoas em idace avançada é granrle como 
também porque a propagação de criação de 
casas para os idosos cresce dia a dia. Quem 
conhece uma destas casas tem logo a noção de 
como a solidão invade estes locais. Cada idoso 
tem seu apartamento com televisão, geladeira 
etc. O convívio comum não é grande. 'ludo é 
feito para que cada um esteja bem, rnas so-
2inho. 

A integração do idoso na sociedade é mui
to importante porque muito se pode favorecer 
tt so�iedade -com tal intcb-'-·c.ção. t; próprio da 
pessoa idosa a experiência, a sabedoria de vida, 
o conhecimento do passado: da história e da
cultura. Todo desenvolvimento cultural e so
cial não pode deixar de levar em conta a ca
_racterística do homem de ser histórico ü cons
trutor da cultura. Para tanto é indisoensável a 
consciência histórica ou seia o saber rvoluir 
histórico tendo em vista o passado. A t10va so
ciedade não pode yrescinãir do passado his
v • onco. 

O lugar do idoso é na familia, a &ua fa. 
rnilia. O que se deve mudnr são as constitui
ções familiares de nossa sociedade par J que a 
'Pessoa idosa possa desempenhar o seu papel. 

Os exemplos do Antigo Testamento são 
inúmeros no que diz respeito ao papel social e 
religioso do ancião. Havia mesmo um verda
deiro culto a tdos aqueles que tinham passado 
l)0r longo tempo na existência da vida humana. 
A norma religiosa do ancião era a norma reli
giosa para grande maioria do Povo. 

No Novo Testamento, 110 começo do cris
tianismo o ancião recebia a primazia nas as
sembléias e nos cultos. 

Atualmente é dever de todo cidadão dar 
lugar para que a pessoa idosa ocupe o seu lu
gar na sociedade. O trabalho é importante. A 
aposentadoria, que é direito de todos aqueles 
que tiveram muitos anos a serviço dos outros, 
não é motivo para a marginalização de par
te da sociedade. Muitas ocupações podem ser 
úteis não só ao idoso individualmente como 
também a todos aqueles aos quais irá prestar 
o seu serviço.

t preciso, entretanto não esquecer que co
mo todos o idoso tem uma profissão adequada 
a sua idade e condição. Seja uma profissão de 
caráter manual ou intelectual, existem profis
sões mais adequadas a cad:-, idade. 

" 
Muito se tem dito que a sabedo::ia está 

com o velho. Não resta dúvida que ao idoso 
cumpre não tomar uma atitude que p�de ser 
condenada; ou seja, a de que ele pass:m pela 
vida e que já contribuiu com sua parte: para o 
crescimento social, cultural. 

Sempre haverá meios e motivos para que 
todos em uma sociedade dêem o seu contribu
to. Cada um dentro de sua idade e dos talen
tos recebidos. 

Ao idoso cumpre também "abrir o seu es
paço social''. t ele que vai conquistar o seu lu
gar na sociedade, porque vivemos numa época 
em que predomina a competição e só mesmo 
com a auto-afirmação do ancião a sociedade fa
rá a aceitação de sua contribuição. 
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Aos representantes da Confederação d e Trabalhadores l.atino-Americanos 

Mensagem a.os tr,ahalhadores 
João Paulo II

Queridos irmãos, dirigentes da Cen
' tral Latino-Americana de Trabalha

dores: 
Aceitei, com muito prazer, o pedi

do de um encontro convosco, repre
sentantes qualificados do mundo do 
trabalho, ao qual me unem tantas 
recordações e vínculos de profundas 
estimas. 

.É-me grato ver nesse sector da so
ciedade, como homens e como cris
tãos, uma admirável · capacidade de 
comparticipação, que tanto emiquece 
o ser humano; sobretudo quando não
estimula a uma solidariedade externa
entre pessoas, familias ou grupos so
ciais, mas também se abre à esfera
àp espírito, compartilhando igual
mente as riquezas religiosas e mo
rais .

Quero antes de tudo expressar-vos 
o meu vivo apreço pela carta que
me enviastes há alguns meses, para
manifestar a nossa plena identifica
ção com o espírito e as orientações da

encíclica "Laborem Exercens". Apre
ciei também as vossas iniciativas em 
favor da difusão, do estudo e da atua
ção do mencionado Documento pon
tifício entre os trabalhadores da 
América Latina . Tanto mais que a 
vossa Central conta com mais de 9 
milhões de trabalhadores nesse "con
tinente de esperança''. Estimulo-vos, 
pois, a contiuar prestando atenção aos 
princípios éticos que inspiram os en
sinamentos sociais da Igreja. 

O trabalho sindical é uma verda
deira vocação que deve servir para 
a autêntica participação dos traba
lhadores na defesa e promoção dos 
seus valores e interesses vitais: des
de a sua digriidade integral como 
pessoas, �eja e n ordem das suas ne
cessidades economicas individuais, 
familiares, culturais e é1icas, seja em 
ordem de uma participação pública. 

Não ignoro as dificuldades e os obs
táculos que o vosso serviço sindical 
deve enfrentar perante condições de 
vida e de trabalho, muitas vezes du
ras, de milhões de trabalhadores, e 
também em consequência de indevi-

das restrições que atentam contra o 
legítimo direito de liberdade associa
tiva , ou de pressões ideológica que 
tendem reduzir a ação sindical a ta
refas burocráticas à vida dos traba
lhadores, ou limitadas a puros hori
zontes econômicos. 

O sindicalismo vem defrontando se 
é expressão de corporações egoístas 
ou instruménto de manipulação por 
parte de interesses ideológicos e polí
ticos . Pelo contrário, exalta a sua 
missão quando, num clima de respei
to a todo o grupo social a acima <le 
ódios, assume a dignidade humana 
integral como critério de serviço aos 
trabalhadores, como tomada de cons
ciência do sentido profundo do tra
balho na realização do homem, co
mo busca de elevação e democratiza
ção autênticas dos ambientes de tra
balho e da vida social . É esse subtra
to ético que deve inspirar e guiar a 
atividade sindical . 

Muitas esperanças pode oferecer 
na América Latina um sindicalismo 
revitalizado na prova, se é capaz de 
se fazer herdeiro e intérprete das me-

lhores tradições populares e nacionais 
de essência cristã e base4das nos en
sinamentos sociais da Igreja . Do re
encontro social e respeitoso entre a 
Igreja e o mundo do trabalho podem 
brotar tantos frutos dessas "civiliza
ção do amor", para a qual convoca
ram o meu Predecessor Paulo VI e 
os Bispos latino-americanos em Pue
b:a . 

A Igreja continua a oferecer ao 
mundo do trabalho a presença esti
mulante e esperançosa de Cristo, Se
nhor da história, que chama os siste
mas econômicos, as culturas, pessoas, 
grupos sociais, os Estados e a ordem 
internacional a abrirem-e a novas 
perspectivas de ação em favor do ho
mem, partindo da comum filiação em 
Deus Pai e da consequente fraterni
dade entre todos os homens . 

Ao concluir este encontro, saúdo 
em vós, com grande estima e afeto, 
todos os trabalhadores da América 
Latina e peço a Deus que vos aben
çõe, bem vossas famílias e todos aque
les que representais. 

A luta sindic.al no Br.asil 
Prof. Fernando A. de Souza Campos 

Analisando sob alguns aspectos o 
sindicato no Brasil mais especifica
mente o sindicato dos metalúrgicos 
do ABC se assemelha ao sindicato 
Solidariedade da Polônia. 

Mas no que diz respeito ao tipo de 
luta empreendida, diríamos que fun
damentalm�nte apresentam caracte
rísticas bem distintas. O líder W ale
sa durante o tem em que esteve à 
frente do sindicato polonês propôs 
uma luta radical, isto é, questionou 
viabilidade do sistema estatal da Po
lônia. Esse questionamento propu
nha uma mudança na essência do .sis-

1 tema social e econômico e mais preci
samente uma transformacão radical 

1 na esfrutura de poder . 

No Brasil o que podemos presen
ciar nos últimos anos por parte dos 
grupos sindicais não foi um questio
namento da estrutura de poder exis
tente, mas críticas na forma como o 
governo vêm gerenciando os inte
resses públicos e, dessa forma a lqta 
têm se circunscrito somente às rei
vindicações sala.._riais, criticando os 
reajustes e o desemprego crescente . 
Na medida em qiie o processo infla
cionário tem gradativamente absorvi
do à capacidade aquisitiva do tra
balhador as indústrias como forma de 
reposição salarial têm oferecido ho
ras extras, e o trabalhador passa a 
trabalhar cada vez mais para poder 
permanecer como o mesmo poder 
aquisitivo . Essas horas extras servem 
por outro lado para aumentar o de
semprego dos trabalhadores . Esses e 

outros aspectos existentes nas rela
ções entre os proprietários e os tra
balhadores não têm tido um bom 
encaminhamento

1 
fazendo com que as 

mesas de negociações sirvam mais 
como uma forma coletiva para estra
vasamen to de frustrações do que pa
ra uma busca real de verdadeiras so
luções estruturais . 

Um aspecto positivo da luta sindi
cal no Brasil foi sem dúvida a reu
nião dos trabalhadores ao redor de 
alguns objetivos, mas com têm sido 
um movimento sectário politicamen
te, nenhuma outra categoria ou clas
se social esteve envolvida no pro
cesso, isso porque as próprias lide
ranças sindicai.� o evitaram ao má-

1. ximo, fazendo com que os movimen
Los sin_dicat� f��f'm restrit?s a UI�a. 
linha de luta re1ãtfvamente pobre. A
criaçao do partido dos Trabalhadores
talvez tenha sido uma tentativa paTa
corrigir essa ação sectária dentro da
realidade política brasileira. A luta
sindical no Brasil dessa forma nun
ca propôs uma ruptura com o sistema
político e econômico mas, como dis
semos anteriormente, criticou e es�
perou soluções periféricas para pros
blemas que exigiam soluções mais ra
dicais, mudanças na estrutra do sis
tema econômico e político, causador
dessa problemática.

É claro que o governo pouco podia
fazer para mudar a situação, a não
sem em prejuízo de outras categorias
profissionais como aconteceu em al
guns casos, isso porque o modelo eco
nômico adotado no Brasil acaba por
concentrar uma grande quantidade ,

de capital nas mãos de poucas pes
soas e grupos econômicos com vistas 
ao desenvolvimento mais eficiente . 
Tal modêlo econômico acaba por pro
vocar um maior desenvolvimento 
econômico, porém suas consequências 
fatalmente se refletirão nas áreas so
ciais . 

Poderíamos concluir dizendo que 
uma coisa é questionar a estrutura 
de poder quanto aos aspectos ideo
lógicos propondo mudanças radicais 
e profundas na sua estrutura socio
econômica o que vai acarretar, sem 
dúvida, rupturas e mudanças na es
trutura de poder inclusive. Outra 
coisa é questionar o sistema de poder 
sem exigir mudanças na sua estrutu
ra, implica essa postura numa acei
tação das regras do jogo ou J'qrque o 
ri10I'hento nao e convm1enn; páré, as 
mudanças, ou porque falta o conhe
cimento de uma proposta melhor de 
estrutura de poder, ou porque é mais 
interessante e proveitoso fazer o 
jogo do sistema dominante pois assim 
se poderá conseguir atingir alguns 
dos objetivos desejados. De uma for
ma ou de outra ficou patente que a 
luta sindical no Brasil em muito di
fere do modêlo polonês, quem sabe 
como analogia pudéssemos citar o ca
so do ensino, enquanto os estudantes 
estiverem lutando por refeição e en
sino gratuíto, os que estão no poder 
não têm muito com o que se preocu
par, mas quando os estudantes ques
tionam a ideologia do sistema as coi
sas passam a ser preocupantes. Quem 
sabe aí esteja a diferença da luta es
tudantil de 1968 e a de hoje, naque
la época esses problemas de alimen-

tação e gratuidade do ensino tam
bém existiam e faziam parte das rei
vindicações estudantis, porém, ou 
porque os estudantes eram mais po
litizados ou melhor informados, exis
tla também uma preocupação com os 
graves problemas socioeconômicos do 
país, passando esses problemas a se
rem incorporados na luta estudantil 
como parte fundamental de uma pos
sível EOlução. Essa atituda fazia sob 
certos aspectos que o movimento es
tudantil apresenta-se pontos de vista 
irreconciliáveis com a ideologia do
minante . 

Com os trabalhadores acontece al
go semelhante, sua luta sindical por 
reivindicação salarial não pode ser 
preocupante, pois pouco pode com
p�·omet�_r a c§J:i:uturi1 d,_":: �'tder: Q.Ue. 

pode se-- éfor ao Juxo i!e cte1.,:ar esse ti-
po de problema para ser resolvido pe
k classe patronal, tentando se isentar 
de sua responsabilidade estrutural. 

Aparentemente é uma forma me
nos conflitiva de se tentar resolver 
esse problema, mas não podemos nos 
esquecer de que os problemas estru
turais da sociedade continuarão 
existindo e provavelmente agravan
do-se . Quando a sociedade está do
ente e o seu mal não é suficiente
mente grande que exija uma cirurgia, 
a melhor forma de curá-la está em 
permitir que o organismo como um 
todo reaja àquele desequiHbrio exis
tente buscando assim a sua própria 
cura, e, a Democracia ainda é o rerné� 
dio sem contra indicação e que me
nores danos provoca ao organismo 
social . 

QUE MEDO VOCÊS TÊM DE NÓS • • •

Munir Jorge Felício 

"Vêde, pois, quem sois i rmãos, 
vós que recebestes o chamado de 
Deus; não há entre vós 

mu itos sábios, segundo a car
ne 

nem muitos poderosos 
nem muitos de famí l ia  pres
tigiosa" (1 Cor 1 ,26) . 

São Paulo, ao escrever esse tre
cho da sua Carta aos Coríntios, pa
rece ter descrito de mane i ra c laro, 
o acontecido de 7 de abri l ,  em fren
te à Auditoria M i l itar, quando do

1 j u lgamento do PM Herculano Leo
ne l  que assassi nou o nosso irmão
SANTO DIAS DA S I LVA. 

Aqueles que permaneceram na
quele loca l ,  rea lmente não e ram 
"muitos sábios, segundo a carne, 
mas muitos sábios segundo o Espíri
to" - e movidos por esse mesmo 
Espírito suportaram uma maratona 
de mais ou menos 1 9  horas. Horas 
vividas sob o sol, sentados no asfal
to, nas sargetas, sob o sereno da ma
drugada . . .  Comendo pão com mor
tadela e bebendo água que não saía 
do- geladei ra. 

Mas foram horas de ESPERAN
ÇA. 

Esperança de fazer justiça aos 
traba l hadores do campo e da c ida
de, mortos ou desaparecidos pelo 

. reg ime que governa o Bras i l .  
Esperança manifestada através 

dos cantos, das pa lmas que ressoa
vam fortemente nos préd ios ao .der
redor e dentro da sa la  onde aconte
cia o j u lgamento. E que medo isso 
causava em quem estava lá para 
j u lgar o assassino. Prova disso foi o 
fechamento das janelas do préd !o 
para d iminu i r  o som. Mas não con
segu i ram. 

Pessoas vindas das CEBs, dos 
bai rros, das fave las, da periferia. Po, 
vo sofrido, desprezado e desc lassif i
cado dessa gigante São Paulo. Os 
desempregados e os subempregados 
não fa l taram. Pessoas que, de verda
de, "não pertenc iam às fami l ias 
prestigiosas". 

Um fato chamou a atenção de 
muita gente: a presença de crianças, 
de mu lheres e de pessoas de idade 
avançada. Impressionou tanto que 
dentro da Auditoria Mi l i ta r  se ouvia 
o seguinte comentário: "Nunca vi
tantas mulheres partic iparem de um
ju lgamento como esse".

A sol idariedade dos pobres den
tro e foro do Bras i l  foi fortíssima. 

Mais de 50 cartas, moções e te
legramas foram l idos e aplaudido;; 
por todos. I sso também causou um 
medo muito g rande. 

Foi uma presença de ESPERAN
ÇA, uma presença passiva, ordei ra e 
o rganizada. Provocações aconte
c iam a cada minuto. Desde a i nfi l 
t ração dos Agentes de Segurança 
(que eram muitos e que se reveso
ram durante toda a maratona) até o 

estouro de uma bomba de São João, 
às 4 : 40 horas da madrugado, vinda 
de um préd io ao lado da Auditor ia .  
Mas, a essas provocações, a reação 
era de se manter calmos, un idos e 
sol idá rios - o que também não dei
xou de causar medo a muitas pes
soas. 

Que poder tem uma criança de 
responder  a essas provocações? 

Foi um verdade i ro desmascaro
menta daqueles que dizem fazer a 
bem paro o povo. 

Dentro do préd io da Auditoria, 
ouviam-se vozes: "Esse pessoa l va i 
f icar a í?  É uma loucura . . . " Aque
les que passavam nas imed iações da 
Rua Dr. Vi la Nova, diz iam: 1 1É um 
escânda lo" "São uns vagabundos" 
"Desordei ros". 

O apóstolo São Pau lo d iz aos co-

ríntios: "Mas o que é loucura para o 
mundo, Deus o escolheu para con
fund i r  as sábios; e, a que é f raqueza 
paro o mundo, Deus o escolheu para 
confund i r  o que é forte; e, o que no 
mundo é vil e desprezado, o que 
NÃO É, Deus escolheu para reduz i r  
a NADA o que é". ( 1  Cor 1 ,27-28) .  

Tudo isso é para mostrar que o 
Reino de Deus está chegando. 

Não basta condenar o PM Her
cu lano Leonel, f i lho do povo e opri
mido tanto quanto o Santo Dias. É 
preciso condenar toda essa estrutu
ro de morte, toda esse s istema que 
oprime o povo bras i l e i ro. 

Naque le dia, em frente à Audi
toria, f icou cloro que o povo pode se 
U N I R . 

QUE MEDO VOCÊS HM DE 
Nó I S  . . .  OLHA A! . . .  OLHA A l  . . .  

A verdade vos libertará! 
Depois de 1 .058 conflitos de terra, 1 dois padres, Aristides e .Francisco, 

envolvendo 268 . 517 famílias e . . , foram presos, sua casa invadida e 
2.005.141 pessoas, em agosto de seus pertences roubados. O motivo 
1981, novamente um grupo de agri- ela prisão: dur:mte anos trüuxeram 
cultores foi ameaçado pelos donos as palavras de Cristo para os agricul-
do dinheiro e do poder, de perderem tores pobres da região, palavras de 
suas terras, suas casas e o sustento Verdade, de Justiça, de Libertação 
das suas familias. Desesperadamente para os pobres e oprimidos (Lucas 
eles tentaram se defender e, canse- 4,18-19). 
quentemente, 13 deles foram presos 
no dia 1 8  de agosto de 1981 

Quase duas semanas depois, 31  
de agosto de 81 ,  na mesma região, 

�este mês de abril, os agricultores 
e padres ainda continuam mesas, à -
espera de julgamento . 
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A vida em a�ão 

jO fP.O P.AULO] São Paulo, 16  a 22 de abril de 1982 · 

Vigília em solidariedade I Confederação de Religiosos 
Ana Flora Anderson e Fr. GS Gorgulho, OP ao povo centro-americano faz Assembléia Geral 

A ressurreição de Jesus é fonte de vid::t 
n ova. A sua pres&nça determina a ação dos 
d iscípulos. Nesta atividade se encontra a for
ça que liberta e muda o rumo da história. 

O AUTOR DA VIDA 

A pregação cristã começou com o anúncio 
da Ressurreição. Assim, Atos 3, 13-10 é um 
trecho da pregação de Pedro no Temµ1.o. Os 
cristãos anunciam que Jesus que foi morto na 
Cruz está vivo e é a fonte c!a vida. Ele é O Au
tor da vida e começo de uma histórfa nova 
(vv. 13-19). 

Esta pregação, ao anresentar os fatos da 
morte de Jesus pelos jÜdcus, é um 2pelo de 
conversão e de mudança de vida. Pedro reflete 
sobre a ignorância dos que mataram a Jesus. 
Mas, sua palavra é um apelo dirigido à liber
dade: o anúncio da Ressurreição provoca a con-
versão {vv. 16-19). 

-

Jesus ressuscitado vem pelo anúncio da 
Palavra. Na conversão se dá o encontro do dis
cípulo com o Senhor da -Vida. Jesus torna-se, 
de fat\l, presente de uma maneira nova naque
le  que crê e ama. Aquele que o ama recebe a 
sua presença e a do seu Pai (cf Jo 14, 20). 
Assim, a conversão é a vida do ressuscitado 
dando vida para os homens. Pois, todo aque
le que crê passou da morte para a Vida. A res
surreição é ação de vida que provoca ação. Vi
ver bem é agir bem. 

A PRESENÇA DO RESSUSCITADO 

Lucas 24, 35-49 é o fim da cena dos dis
cípulos de Emaus. Nesta cena o evangelista quer 
mostrar como se dá a presença do ressuscita
do no seio da comunidade cristã. A sua narra
ção tem todos os traços de uma liturgia sacra
mental. E tudo isto é para mostrar que a pre
sença viva e real do ressuscitado se dá no anun
cio da Palavra e no Partir do Pão. A comuni
dade dos discípulos comunga com a presença 
do  Senhor que está vivo, e vem para doar ple
namente da sua vida imortal, (vv. 35). 

Jesus manifesta sua presença no ato de fé 
da comunidade. Os (vv. 36-42) mostram entã0, 
qual é o dinamismo deste ato de fé. Ele deixa 
a dúvida, e encaminha-se para afirmar a reali
dade �a presença nova de .Jesus. Na afirmação 
da realidade que não se vê, o ato de fé é um 
encontro pessoal com o Cristo que está vivo, 
Lucas quer, ainda, .sugerir o mistério da ressur
reição: - há uma continuidade. É o mesmo 
Jesus que viveu e :foi crucíficado que agora co
me com os discípY.los. Mas, há também uma 
descQnünuidade; plena, poii,; .. o mundo da r�s
surreiçãO' é inteiramente novo e não node ser 
descrito pelas idéais e pela simples /azão hu
mana (vv. 38). 

A outra parte (vv. 44-48) é um resumo do 
sentido do Evangelho que será pregado e tes
temunhado pelos discípulos. í: como um resu
mo e um anúncio da ativldade dos apóstolos, 
ou dos Atos dos Apóstolos.

- Jesus realiza a Lei e os Profetas (v. 44-
45); 

- A morte do Messias na cruz realiza o
desígnio de Deus (v.46); 

- O anúncio do evangelho deve se exp:.m
dir pelo mundo todo, a começar de Jerusalém 
e provocar a conversão das nações (v.47); 

- Os discípulos são os agentes e as teste
munhas da evangelização, e pz.ra isso recebe
rão a presença e força do Espírito Santo (v. 
48-9).

A PRATICA DO AMOR
A la João 1-2 mostra que a vida de Deus

é comunicada por Jesus. Deus é Luz: Deus se 
manifesta e se entrega para viver em comu
nhão com o:s homens (1,5). Receber ao Deus 
que vem e entrar em comunhão com ele é 
abandonar as trevas. O encontro se dá na con
versão (1,7). 

O essencial deste encontro é o "conhecer 
a Deus". É na prática do amor que está a co
municação e a união de Deus com os homens 
(2-4-5). 

Esta prática, porém, se faz na vida do ho
mem fraco e pecado. Mas, o Ressuscitado é a 
fonte da vida, do perdão. E é o Advogado da 
fraqueza humana, junto ao Pai. É na força da 
vida do R�ssuscitado que podemos entrar !'.a 
própria vida de Deus (1 Jo 2,1-3). 

• • • 

- Expliquem como Jesus está presente na
Comunidade através da ação que vocês estão
fazendo? 

- Porque são João diz que "lodo aquele
que ama conhece a Deus"? 

��cASP" - Centro de 
Assistênci� Social 

e Pro1no�ão de Vila Alpina 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA 
"CASP" - Centro de Assistência So

cial e Promoção de Vila Alpina, convoca os 
senhores associados para uma Assembléia 
Geral Ordinária, às 19,30 hs. do dia 9 de 
Maio de 1982 em sua sede à Praça Dr. Vi
cente Giacaglini, n.o 02, para tratar dos 
seguintes assuntos : 
1 .o - Revisão das atividades desenvolvi

das pelo "CASP"; 
2.o - Conhecimento e homologação das

contas e balanços aprovados pelo 
Conselho Fiscal; 

3 .o - Eleição e posse da nova diretoria.
São Paulo, 12 de abril de 1982 

HORACIO LENTINI 
Presidente 

OBS. :  O objeto deste texto é ser
vir de base para a vigília a ser feita 
dia 23 14 na Arquidiocese de S. Pau
lo  em solidariedade aos povos da 
América Centro!. 

1 .  Ac�lhido 

L .  Tu ofertavas o Pão, o Corpo 
vivo, o triturado corpo de teu Povo; 
Teu derramado sangue vitorioso, o 
sangue "campesino" de teu povo em 
massacre que há de t ing i r  em vinhos 
e a legria a aurora con jurada ! 

Todos: O _Anjo do Senhor / anun
c iou na véspera / e o verbo / se fez 
morte outra vez / em tua morte. / 
Como se faz morte / cada d ia  / '.la 
carne de J udas / de teu povo. / E se 
fez vida nova / em nossa velha igre
ja .  

L . Como um i rmão ferido por
tanta morte i rmã, tu sabias chorar, a 
sós no horto. Sabias ter medo, como 
um homem em combate. Porém, sa
bias dor a tua palavra l ivre, o seu 
t imbre de  s ino. 

E soubeste beber o duplo cá l ice 
do a ltar e do povo com essa mesmo 
mão consa-grodo ao serviço. 

Todos: São Romero de  Américo, 
/ Pastor e Márt i r  nosso / n inguém / 
há de colar / tua ·últ ima homi l io !  

Canto: Procurando a Liberdade 
(Poema de D. Casaldáliga) 
2 .  Oração: 
Espontâneo ou 
Salmo 82 (Sa lmo 8 1 ) . 
3 .  Leituras Bíblicas: 
1 .  Êxodo 3,7- 1 0. 
2 .  I saías 65, 1 7-25. 
3 .  Apocol ,  2 1 ,3.3-5. 
4 .  Luc 4, 1 6- 1 9. 
5 .  Artigos 3 e 5 da Declaração 

Universal dos D i re itos Huma
nos. 

6 . Trechos do Documento da 
Assembléia Gera l Regional de 
1ta i c i  de 1 975: 

"Folharíamos a um imperntivo 
de consciência se não retomássemos 
a palavra de João Botista, dizendo 
como o profeta: "NÃO TE Ê LíCI 
TO" (MC.6, 1 3 )" .  

"NÃO É LIC ITO éfetuor1 prisões 
de forma como frequentemente es
tão sendo fei tas entre nós: sem iden
tif icação da autoridade coatora, nem , 
dos agentes que a executam, sem 
comunicação ao juiz competente 
dentro do prazo lega l . . .  " .  

"NÃO É L IC ITO uti l izar no i n
terrogatório de pessoas suspei tas, 

. . .  mét(?dos de tortura física, psíqui
ca ou mora l, sobretudo quando leva

dos até à muti lação, à quebra da 
saúde e até à morte como tem acon
tecido . . .  ". 

"NÃO É LIC ITO privar os acuw
dos de seu d i re i to de ampla defesa 
ou pre jud icá-lo mediante ameaças 
nem p re ju lgar o acusado como réu, 
entes de j u lgado, nem protelar, por 
tempo indeterminado o p rocesso re
gu lar, quando nossa carta magna ex

pressamente determina que "a lei 
assegurará aos acusados a ampla de
fesa com os recursos a ela ineren
tes". Art. l 53, 1 5". 

Músicas paro al terna r as le ituras: 
Lamento nativo, Prova de Amor . . .

4 .  Ato penitencial 
C .  Neste momento faremos uma 

revisão de vida baseada nas homi, ias 
e reflexões de D. Oscar Romero so
bre a rea l idade de seu povo que é 
também, a rea l idade de todos nós. 

D .  "Quero c i tar apenas esta 
afi rmação, que é do Concí l io: "Deus 
destinou a terra e tudo o que e la con
tém ao uso de todos os homens e po
vos; por conseguinte, os bens c ria
dos devem chegar a todos de forma 
equitotiva, sob a égide da justiça em 
companhia da caridade". 

"Nossos problemas de fome e 
desnutrição não se resolverão com 
paterna l ismo e ajudas, mas exigem, 
isto sim, . uma mudança de estrutu
ras_ radical . . .  ". 

T .  Senhor, tem piedade do teu 
povo. 

O sangue de Abel escuto o 
Senhor 

o pronto do povo desperto em
1 Moisés 
1 o grito que nosce em nossas

1 
entranhas

com m i l  artimanhas pretendem 
. 1 calar. 

1 
D .  "T rogo também os vozes an-

gustiadas das favelas, que dizem, 
1 ' 'nossa vida é miserável ,  a cada dia 
1 que passa mais nos sufoca o deses-

pere: não temos água l impo, nem en-

1 
canamentos, não temos serviços sa

' nitários, não temos médicos nem re
médios, não temos nada; vivemos 
nos barrancos e va las, j unto aos de
pósi tos de l ixo e rios pesti lentos; so-

1 .
I

mos vitimas dos abusos e da in jus-
1===================:::,J ti�a socia l .  

T . Senhor, tem piedade
povo. 

Senhor a in j ustiça nos dói e 
oprime, 

fica ao nosso lodo, somos os 
humi ldes 

as botas, os tanques esmagam 
com sanha 
a quem dá seu rosto por todos, 

Senhor. 

D. "Rogo aos membros dos
órgõos de segurança que têm em seu 
poder as desaparecidos, ou sabem o 
que aconteceu com e les, para que 
os l ibertem ou informem l ivremente 
o que aconteceu com e les e quer.n
são os responsáveis".

"Creio que é necessário também, 
ped i r  na j ustiça uma imediato i nde
n ização pa ro as famí l ias dos desapa
recidos a respe i to dos quais consta r 
que tenham sido assassinados ou se 
presume que essa desgraça tenho 
acontecido. Acredito que haja mui
tas famíl ias desamparadas, às quais, 
conforme a mora l  cr istã e s imples
mente humano,, os responsáveis têm 
que compensa r o mal que lhes f ize-

, ,ram 
T .  Senhor, tem piedade de teu 

povo. 
Somas um povo faminto / que 

caminha em terra a lheio 
Somente são nossos / a m iséria e 

o cede.ia /
Livro-nos do egoísmo / da 

scrovidão e da opressão / 
.i\:., os nos l ibertar / e acobar 
com a exploração. 

5 . Orações comunitárias 
C. 1 . Pelo Papa, para que sua

inf luência de Pastor universal con
t ribuo eficazmente para deter o i n
tervenção norte-americano em EI 
Sa lvador e América Centre i; e que 
d i ri j a  sempre uma palavra de  alen
to aos povos oprimidos de todo o 
mundo que l utam por sua l ibertação. 
Rezem«s: 

T .  Escuta, Senhor, o c lamor do 
teu povo / 

que tua paz chegue até nós / 
ao fazermos brota r a j ustiço. 
2 .  C .  Pelos pastores da Améri

ca Latino, paro que tomem consciên
cia de sua missão, colocando-se do 
lado do povo sofrido e o acompa
nhem e defendam_ Rezemos. 

T .  Escuta, Senhor, o c lamor do 
teu povo . . .

que tua . . .  

3 .  C .  Pelas mães e parentes 
dos desaparecidos, encarcerados, es
pecialmento do Urugua i ,  Argentino, 
Chi le e do Bras i l ,  Rezemos: 

T .  Escuta, Senhor . . .
4 .  Pelos que lutam e morrem de

fendendo a causa do povo para que 
lhes seja concedida a a legria do co
munhão plena em Cristo com o povo 
pelo qua l ofereceram a sua vida. Re
zemos: 

T .  Escuta, Senho r . . .
5 .  Pelos povos que lutam, paro 

que a lcancem logo a vitória e vejam 
a sociedade justa e fraterna que de
sejam. Rezemos: 

T .  Escuta, Senhor . .  ·: 

CANTO DO MAGN IFICAT 

6 . Oração do Pai Nosso 

7 . Oração Final 
D .  Senhor, a disposição ao mar

tírio dos cristãos da Américo Lati
na, impulsionados pelo sofrimento e 
opressão da maioria dos seus i rmãos, 
toca fortemente em nossas consciên
cias. Seguindo o exemplo de Jesus, 
estes nossos i rmãos estão dando sua 
vida pelos demais. Dá-nos a graça de 
assim também fazermos. Que esta ce
lebração, enriquecida pe la luz de tua 
pa lavra, nos a jude e encarnar sem
pre mais nossos compromissos. 
Amém. 

Comissão Arquidiocesana dos Di
reitos Humanos e Marginal izados. 

A opção preferencial 
pelos pobres, proclama
da pela Conferência 
Geral do Episcopado 
Latino-Americano, em 
Puebla, será aprofunda
da pela Oitava Assem
bléia da Confederação 
Latino-Americana de 
Religiosos (CLAR), que 
se realiza, em Assunção, 
Paraguai, entre os dias 
15 e 24 de abril. 

Cerca de noventa de
legados, representando 
os 160 mil religiosos da 
América Latina, vão 
aprofundar as linhas 
essenciais do seu com
promisso d e  vida na 
América L a t i n a , de 
acordo com as orienta
ções da Assembléia an
terior que foi celebrada 
em 1979, em Santo Do
mingo. 

A experiência de 
Deus, a inserção do re
Jigioso nas Igrejas lo
cais, a opção pref eren
cial pelos pobres, vida 
de fraternidade e a for
mação, são alguns dos 
aspectos que serão am
plamente debatidos. 

Hermengarda Alves 
Martin, Secretária Ge
ral da. CLAR, diz que 
- à luz desses pres
supostos - vai ser en
carada a resposta da
vida religiosa hoje na
América Latina, seus

novos enfoques, díficul-
dades, perspectivas e 
futuros desafios. 

Como parte do pro
cesso de preparação da 
Assembléia, a CLAR 
recebeu uma priméra 
e ampla resposta das 
bases de todas as 
Conferências Nacionais. 
Com essas respostas foi 
elaborado um documen
to, sistetizando todas 
as contribuições. 

Cada Conferência Na
cional de Religiosos re
cebeu depois o do
cument9, para que, re
fletindo sobre éssas in
formações, apresentas
se um documento pró
prio, que será apresen
tado na Assembléia da 
CLAR. 

Estarão presentes a 
essa Assembléia, o Car
deal Eduardo Pirônio, 
Prefeito da Sagrada 
Congregação dos Reli
giosos; D. Alfonso Tru
jillo, Presidente do Con
selho Episcopal Latino 
Americano e D. Obando 
Bravo, Arcebispo da 
Manágua e Presidente 
do Departamento de 
Religiosos do CELAM. 

Estarão presentes 
ainda os delegados da 
União Internacional de 
Superiores Gerais, o 
Presidente da recém-

criada Confederação 
dos Religiosos da Eu
ropa, delegados das 
Conferências Religio
sas dos Estados Unidos, 
do Canadá, Espanha, 
Filipinas e Angola. Es
tarão presentes também 
porta-vozes da Confe
rência Episcopal Para
guaia e representantes 
de entidades interna
cionais católicas de aju
da financeira para pro
moção humana. 

Embora não figure 
na pauta dos trabalhos 
o estudo da situação da
Igreja na América Cen
tral, é certo que a As
sembéia da CLAR vai 
pronunciar-se s o b r e 

a perseguição exercida 
pelas ditaduras daque
les países. 

Espera-se t a m b é m 
que, nas sessões infor
mais seja  estudado o 
caso do Pe. Pellecer 
que, aP.ós desaparecer 
por algum tempo, foi 
apresentado depois na 
TV, dizendo-se guer
rilheiro arrependido e 
fazendo graves acusa
ções a elementos reli
giosos. Tudo indica que 
foi vítima de torturas 
psicológicas e físicas e 
depois pressionado a fa
zer essas falsas decla
rações. (IPS) 

Semana Nacional da 

Juventude Trabalhadora 
A Juventude Operá

ria Católica de Osasco, 
do ABC e Parque No
vo Mundo promovem o 
encerramento da Sema
na Nacional da Juven
tude Trabalhadora na 
Grande São Paulo com 
um show de Antonio 
Cardoso. 

Entre as diversas ati
vidades programadas 
para a Semana da JJTT 
estão: um forró de con
fraternização, marato
na, peça teatral sobre o 
histórico do dia 1.o de 
Maio, encontros e de
bates. Em todas as ci
dades será passada uma 
pesquisa sobre a reali
dade da JJ'IT. 

O dia 2 de maio será 
um dia especial, pois 
além do show com o 
Antonio Cardoso, que é 
parte de uma campa
nha financeira, cada ci
dade está preparando 
alguma coisa para apre
sentar. Neste dia será 
feito o lançamento aber
to do 3.o Congresso Na
cional de Jovens Traba
lhadores. 

Para quem não co
nhece Antonio Cardoso: 
é um jovem de 25 anos, 
baiano e que, em qua
tro anos de trabalho, já 
percorreu · mais de 600 
cidades do Brasil levan
do através de sua voz e 
de seu violão o retrato 
de um povo diante das 
mais diversas situações 
de injustiça. Um grito 
de denúncia, de cora
gem e de fé.

Você também está 
convidado a participar 
desta programação nas -
cidades e, em especial, 
deste encerramento que 
será dia 02-05-82, no 
Colégio Marillac, rua 
Voluntários da Pátria, 
1653 (próximo à esta
ção Santana do Metrô) . 
A programação vai co
meçar às 15 horas. 

CARTA PARA OS 
ANTIGOS JOCISTAS 

Temos um importan-
te trabalho pela frente: 
A Juventude Operária 
Católica está preparan
do para 1983, o 3.o 
CONGRESSO NACIO
NAL DE JOVENS TRA-

RALHADORES e conta 
com nossa colaboração. 

Nós, que através da 
JOC, um dia fomos cha
mados e reunidos por 
Cristo e a partir daí nos 
colocamos a serviço de 
todos, especialmente da 
juventude trabalhadora 
e tivemos toda nossa 
vida impulsionada pelo 
ideal jocista, teremos 
mais uma vez a oportu
nidade de colocar nos
sos talentos à disposi
ção da JOC, para que 
ela possa propor "a ver
dadeira libertação" a 
um maior número de 
jovens trabalhadores. 

Será uma ótima oca
sião para um grande 
"reencontro" da famí
lia jocista, pois, passa
dos alguns ou muitos 
anos de nossa militân
cia na JOC, será muito 
lloa a alegria desse 
"reencontro" e podere
mos colocar em comum 
as experiências de nos
sa caminhada, durante 
esses anos, na constan-

te busca "da verdade 
que nos tqrna livres". 

Como grandes mo
mentos para realizar
mos tudo isso, teremos 
os dias: 

a) - 02-05-82 - às
15 horas - Encerra
mento da Semana da 
Juventude Trabalhado
ra - Rua Voluntários 
da Pátria n.o 1653 -
Colégio Marillac (Esta
ção Santana Metrô). 

b) - 25-08-82 - Dia
Internacional da JOC. 

c) - 18-11-82 - Cen
tenário do nascimento 
de Cardijn, quando jun
tamente com a JOC po
deremos participar des
sas comemorações. 

Você que está lendo 
esta carta, dê conbeci
mento dela a todos "an
tigos jocistas" que pu
der e compareça à reu
nião do dia 23-04-82 às 
20 horas na nia Con
dessa São Joaquim, 215 
- São Paulo - SP., pa
ra tratarmos do assun
to . 

� ESCOLAS PROFl�IONAIS SALESIANAS 
-ARTES GRAFJCAS EM GERAL .

lmpressãoern Tipografia e em Off-Set de lívroS'. 
revistas, peri6dlcos, folhetos e cadernos escolo�es. 
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