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L 
ENTÃO: 

* EUCARISTIA ê DOAÇÃO·total de si ( Cristo antecipa na Ceia

na doaçao física na Cruz) para que eu me liberte e me doe

aos outros para liberta-los de toda forma de opressao. 

* EUCARISTIA ê ALIJ:1ENTO que me transforma NELE ( pela fe ),

me torno outro Cristo," chamado a" DAR a VIDA n pelos

outros. 

'� EUCARISTIA NOS TORNA UM SÕ CORPO porque comemos o mesmo /

risto, entao cria-se a COMUM-UNIÃO existe os membros que

comungam dele. ( Eucaristia centro e Fonte da comunidade,

como os primeiros cristãos) . 

* NA EUCARISTIA CRISTO USA A MATERIA ( PÃO e VINHO) porque

ó nome tomunhao com ele nos leva a Comunhão, à COMPARTILHA

com nossos semelhantes. Por isso esse Sacramento ê o Sacra

menta da Socialização, dos tempos de hoje. 

Aquele pão e vinho representam os bens da terra que Deus deu

para todos seus filhos usarem ( comida, terra, ouro, petróleo,

casa, educação, etc ... ) e, que por causa do egoísmo ( peca

do) tornaram-se propriedade exclusiva de alguém, causando a 

miser�a, as guerras e todos os problemas que 
humanidade. 

afligem nossa 

*CRISTO" parte O - 11 ( pao eis o gesto do cristão) 

- o e?oÍsmo '.' como o pão todo pra si 11 

( eis a atitude dos sistemas políticos atuais) 

- Se vivessemos a Eucaristia"_ no duro mesmo" a come -
çar de nos cri stãos, o mundo seria diferente: 

- Deus passa pela " t .,. · 11 ( 
- �a eriJ Bens), para que o homem

0 amem passando pela materia( compartilha co� os irmãos) 

* PRECISAMOS PARAR - . 
. , pensar, nao cair na rotina da " M' "

::
s nos questiona:, fazer da Missa do domingo o pon��

s

;e 
:antro da comunidade que quer SE CONVERTER ( d 

P:opria vida para que os membros se una� e t 
m� ar sua 

tilhand 
· n re si comuar-

o e para que a Comunidade SE JOGUE NO MUNDO 
medo nara FERJ:1ENTÃ LO d 

' sem 

1
�·. - , en to os seus aspectos ( sociais 

po iticos, educacionais) então a E 
· · - ' 

te A VIDA DO MUNDO . 
ucaristia sera realmen-



BOLE
--

TI ' 
. � . . 

.. � .. .. 

DA C.-0-MISSÃO DE PASTORAL OPER-Á,R:JA 
ANOU JANEIRO A ABRIL/1980 . N.o s J e::,::' 

· -· A IGREJA PRESENTE

NAS LUTAS DOS 

TRABALHADORES 

tuTAs· .. :oPER;ÃRíÁs • ' 
• .  

• 
• "· ":" : .t • 

1 .. 

• 
' 

EM CURJT.'IBÀ=°-E:· -
' ' . 

VITÓRIA:· (ES)

,. ,·, 

.
• 

1 

AÇÃO E 

ORGANIZAÇÃO 
--

·DE BAIRRO

1 

DOM ROME_RO: 

UMA MORTE 

CHEIA 'J)E .. VIDA 

' 

r 



A .CPO lança 
• 

pesquisa 

Você deve ter recebido uma pesquisa lançada pela CPO, visando fazer um 
levantamento nacional sobre a Pastoral Operária para um maior entrosamento e 
articulaç!o das Pastorais entre si, bem como para um serviço mais eficaz por par
te da CPO Nacional. 

Nlo esqueça de responder. Caso n!o t�nha chegado em suas mãos, pro
cure os responsáveis pela Pastoral Operária paroquial ou diocesana de !iUª regiilo. 

Boletim da Comissão de Pastoral 
.Operária 
anexa à CNBB - aetot Leigoe-Linha 1 
Responúvel: Ollvia Barreto Gomee 
C.P. 466
27.180 Volta Redonda - RJ 

ContribuiçAd anual 
Cr$ ao.oo para trabalhadoree 

. Cr$ 60,00 para outroe 

lMPORTANTE: 
Enviar Vale-Postal, ch�ue ou ordem \it9 

. pagamento, em nome de: 
Ouvia Barreto Gomee 

. Banco Real - Agência da Vila 
Conta nº 5051016 
Volta.Redonda - Rj 

, ........ � Gt6flea • Editora Jonw de HQle LM1a 
kua Kennedy 101/Jll • Tel. 767-9402 
Suv• J,ruaçu · Rio de Janeiro · 

A 
PRE 

SEN. 
TA 

ACom�o. 

ÇÃO 
-

Os cristãos e as Igrejas esthemm e· 
sempre estarão, de uma .forma ou de ou,
tra, presentes na lutas do povo e do Mo
wnento Operário, na defesa de seus direi
·tos e na construção da justiç� e da paz. A -
contribuição dos cristfos e das Igrejas é ·
indispensável na caminhada da libertação
total dos oprimidos. · , ·-. Â misilo original -e fundamental 
dos cristlos e das Igrejas é servir.· Esta_ 
reisslo, confiada. por Cristo, aerá sinal 
concreto de esperança e vida nova para 

_os pobres se for uma resposta aos apelos 
de justiça em cada nova circunstância. 

Especialmente, no meio operário, 
os cristãos prestam aeu serviço de forma 
organizada atra�s das Pastorais -Opem
rias, dos Movimentos JOC e ACO, das CQ-, 
munidades Eclesiais de Base nos bairros,· 
peiiferias, favelas etc, -atuando na organi-
zaçlo, formação e · ennge(izaçlo doe 
trabalhadores. 

Este número do Boletim da CPO tes-
temunha este serviço e esta preaença, 
cheios -de coragem e fé nas lutas dos tra
balhadores e _ do eovo opdmido, no Brasil
e na América· Latina. hote. 

·No118 Capa (Revista VEJA 07-05-80 - S. Bernardo - 1.o de maio - 1980 - Marcha pela Abertura das Negociâç0es)
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Dom Romero 

Uma Morte 

El Salvador 

A
. .Ressurreição d� Cristo é nossa esperança. Deu-nos 

o ·sentido de viver. A morte foi vencida. O nosso
Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. Num

mundo onde se espalha a morte só:.tem sentido viver, 
· vencendo a morte. 1: o sentido da morte e tessurreição

de.Cristo: "Vim para que tenham vida em abu_ndância."
Para nós cristãos, a Páscoa deste ano foi bem.vinda .

Foi em npssa América, no domingo de Ramo�,.em EI
· Salvador, $8pultado o pastor da Diocese, D: Oscar Ro

mero. "O Bom Pastor dá a vida".

Cheia de Vida 

pom Waldyr Calheiros de Novaes 
Bispo de Volta Redonda - ·RJ 

Membro da CPO 

Sua morte chamou a atenção do mundo todo. Foi clamor do p9vo "agora é claro, crescente, impetuoso, e, 
um sinal. Protestaram. Lamentaram. Louva·ram. Excla- em ai� ns ca&>s, ammçafor" (fE) . Está é a situação de to-
maram. Ce>mo Cr_isto, D. Romero: não expirou num leito da a Américà Latinâ no.dizer dos Bispos··. · 
de hospitàl ou de sua .casa residencial. Ele celebrava a Sempre ha' uma minoria a se aproveitar da maioria. 
memória da morte e ressurreição de Cristo. Merriória Lá e aqui. Lá, 15 fami1ias e as multinacionais. Aqui, as 
que o animava ·a dar sua vida. O disci'pulo não pode ser multinacionais e mais de 15 fam(lias, posso país é maior. 
tratado diferente do Mestre: São esses que se enriquecem à custa dos pol>res. São fa-

Por · que sua morte repercutiu em todo ·mundo· e mílias que podem se intitular ''coveiros" dos pobres 
não somente em EI Salvador? • da_ mesma forma que são·as multinacionais. 

· 

Porque ele "foi morto".e, "não morreu". Uma coi- D_. Oscar Romero se colocQu ao lado dos pobres.
sa é mor:rer. Outra coisa é "ser morto''. Morrer é.natural. Lugar perigoso. Dai', é que. ele falava. E o que podia fa-
Morre-se na ·cama, de acidente, na rua� Pode-se até per- lar?- O que estava ouvindo, vendo, testemunhando: o, · 
guntar: -· de quíl fulano morreu? Mas, "ser morto" é di- sofrimento e a morte de sua gente. E;mprestou a sua vpz 
ferente. Não se pergunta de quê mas, ."porque" mata- a estes que não podiam fa'lar. Não só. Ajudava este povo 
ram? · . · a se organizar e falar por elé',mesmo. Oferecia-lhe um lu- · 

- 1: porque Dom Oscar Romero morava num país . gar para que o povo pudesse-falar: as Igrejas e sua_s de-
do. 3.o Mundo. Num pai's pobre, explorado e explorador pendências. D.· Romero levou a Igreja com. ele para o· 

. dos pobres. Estamos informados de que lá, 15 famílias meio do povo sofrido, sangrado, màtado,. 
. dominam toda a riqueza do pai's.â custa dos pobres. Em · 1: também deste lugar, do lado do pobre, que ele

seu _pai's màtà-se mais do que se morre. Matam os pobres denuncia: "a responsabilidade de todqios nossos males é . 
de miséria, de fome, de moradia insalubre, ·de falta de a .oligarquia de extrema.,f ireita que não quer ceder seu� 
saúde. Matam e não-permitem pedir clemência·. Quem privilégios e que e�á aliada aos militares, defensores dos 

· ousar pedir.ou reclamar que não mate de fome, é morto. · ricos. Ainda hoje ela tenta corromper a·lguns militares
porque não quer m9rrer. para dar um golpe de Estado de extrem·a direita. A ati- · 

. . Jnfelizmente·, esta situação não é ·privilégio de EI tude da Igreja com a oligarquia é c.lara: repele seus proje-
Salvador. Os Bispos, mn Puebla, já advertiam e chama- tos e reclama o seu dev�(para com a justiça social'' (La 
vam a. atenção para o mundo. int�iro, çlizendo que o· Croix 6/2/80). ·, · 
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Ele podia viver diferente. Podia viver encerrado em 
sua residência episcopal. Quando soubesse de algum caso 
de violência, bastava um telefonema para as autoridades. 
Receberia, por certo, a promessa: "vamos tomar provi
dências". Quem sabe? Podia até fazer um apelo à car·i�a-

. de cristã para uma coleta, ein todas as Igrejas para enter
rar as vítimas da violência da oligarquia. Não seria mor
to. Morreria tranqüilamente, em sua cama. Viveria, 
quem sã6ê?, muitos anos sem maior notícia. No Anuário 
Pontifício estaria o dia d� seu falecimento e o nome de · 
seu sucessor. Nada mais. Não seria sinal nem lá e nem no 
mundo. 

Mas, ele preferiu ficar no meio dos pobres. Suas pa
lavras, sua presença, seu apoio à organização dos campo
neses, sua animação às comunidades de base era uma 
certeza c!e que Deus não-era o culpado da iniqüidade 
reinante. Achava-se , alí, no meio do povo, como pas
tor. para "não chamarem o nome de Deus em vão. Não 
podia ter sor:t�. diferente do seu ·povo.· A mesma 
sorte que os seus seis sacerdotes, antes de seu pastor, 
tiveram, dando a vida por esse rebanho_. Que morte 
cheia de vida/ Dá vontade de viver, quando se vê uma 
homem deste morrer/ 

Esta é uma experiência de Deus libertador no meio 
de seu povo. Não _importa que se chegue, pessoalmente, 
à Terra Prometida. Moisés viu Canaã de longe. Morreu 
antes de chegar. Outro levou o povo até à Terra Prome
tida. 1: a História do povo de Deus que , ainda hoje, 
se· repete.O que importa é que sejamos fiéis a este povo 
que se liberta da miséria , de opressão, da morte. Este 
povo que quer viver. Ressurreição é vida.!: esta a PAS
SAGEM , a PÁSCOA da morte aparente para a vida 
plena, total. Esta é a Páscoa da Ressurreição/ RESSUR
REIÇÃO não é tornar a viver. 1: viver, intensa e plena
mente, a vida que é uma só. 

Ação e Org-anização de bairro 
N

. os dias 26 e 27 de janeiro de 1980, foi realizado em Belo 
Horizonte, organizado pela ACO (Movimento Açl'o Cató. lica Operária), um Seminário Nacional sobre experiências

de ação de Bairro. Estiveram presentes 47 participantes, represen
tando vários tipos de experiências e engajamentos. 

.Mais ou menos na mesma época, o CEDAC (Centro de A9ão 
Comunitária) organizou dois encontros' também sobre experiên- · 
cias e organizações de Bairro. O l .o realizou« em Nova Iguaçu/ 
RJ, nos dias O 1 e 02 de fevereiro de 1980 com participantes do 
Centro-Sul do país e o outro aconteceu nos dias 07 e 08 do mes
mo mês, em Fortaleza/Ceará, com a participaçl'o de várias expe
riências dos Estados do Nordeste. 

Os objetivos destes três encontros foram praticamente os 
mesmos: 

a: Troca e análise das experiências a partir dos trabalhos 
concretos e da realidade dos bairros; 
b:. Descobrir a relaçilo entre ação de bairro, Sindicato e 
demais l�tas, 

J 
o�ani,z:�ões _p�pulares e da classe operá

ria· 
c: Traçar linhas comuns de ação para assegurar-à organiza
ção própria do bairro, seu papel na transfonnação social; 
d: Possibilitar , com o trabalho de bairro, a participaçllo 
e a formação de toda família operária, para que todos seus· 
membros assumam a luta da classe. 
Nestes encontros foram · colocadas e analisádas diversas 

experiências de bairro, testemunhos de vida e organizaçilo de fa
milias operárias, bem como , experiências de luta sindical e seu 
relacionamento com a organização no bairro. 

Dos relatórios desses encontros, sintetizamos aqui, algumas 
das principais conclusões para o trabalho de bairro e sua ligação 
com a luta ampla de todos os traballiadores: 

1: O bairro é também um lugar privilegiado para organiza
ça'o e luta dos trabalhadores. Aí vive a-massa operária, as 
famílias de todas as categorias de trabalhadores. O bairro é 
igualmente, lugar de exploração e domiltdção dos trabalha
dores,impostas pela �ociedade de consumo,. 
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2: O instrumento próprio de conscientização , organizaçllo 
e luta do bairro é a Associação de l\foradores. Ela tem um 
papel ta-o importante na transformação e construçllo da no
va sociedade como as demais organizações operárias e popu
lltres; 
3: As organizações de bairro devem .ser autonomas e inde

pendentes em relação ao estado (prefeitura), i.1artidos e/ou 
interesses de pessoas ou grupos. Devem ser dirigidas e orien
tadas pelos próprios moradores na defesa dos seus interesses 
a partir dos problemas concretos tanto de ordem econômi
ca, como política, social, cultural e religiosa. 
4: As organizações de bairro_clevem ser democráticas,isto 

é, devem :,ossibilitar a participação 1!e todos Govens, crian-

ças, velhos, mulheres, desempregados ... ) nas discussões e 
decisões , nas lutas específicas do bairro. Desta fonna esta
remos despertando e educando o povo, formando seus líde
res para as lutas populares e da classe operária; 

bairro, chapas- de OiJosição para tomar as diretorias das 
mesmas e colocá�as a serviço das necessidades e ·interesses 
dos moradores. Estes grupos de base e as chapas de oposi-
ção, deverão pressionar para que a sede da Associação, com 
todos os recursos de que dispõe·, seja colocada .a serviço 
de todos. 5: O traballlo de bairro, além de possibilitar aos morado

res o governo de sua vida comunitária, deve apresentar 
propostas e reivindicações às autoridades competentes, 
soluções para as necessidades do bairro, sua organizaçao, 
bem como apresentar alternativas de. organização da socie
dade como um tQdo; 

8: Assim como a legislação �dical, os Estatutos das 
Associações deverl'o ser alterados para possibilitar· a auto
nomia e independência � organizações populares: 

6: No processo de formaçlo da Associação de Moradores 
faz« necessário a participaçl'o de todos os grupos existen
tes no bairro (2111oos iovens. clubes de mies. Círculos Bi
blícos, Pastoral �perária !moviment<>5i-mutirões ... ) onde, 

. como morado_!�S do bairro, pos.,am discutir os problemas 
e traçar programas comuns voltados aos interesses da maio-

9: Toda mobilização ampla deve ser fruto de um trabalho 
de base bem organizado e também deve garantir que após 
a mobil.izaçlo se desenvolva a organizaçllo de base; 

10:As lutas e as organizações dos bairros devem estar inti
mamente relacionadas com as demais lutas e organizações 
da aasse Operária. 

ria. . 

7: Frente às diretorias "pe, gas" e politiqueiros da Asso. 
ciaçlo devemos organizar com todos os grupos de base do 

11: A Pastoral Operária e todos os grupos de cristllos nos 
bairros asmmindo as lutas populares e, levando. em conta 
estes pontos, estarl'o contribuindo na construção do Reino 
de Deus,já com sinais concretos nesta realidade. 

NOTAS E NOTÍCIAS 
O LEITOR COM A PALAVRA 

Itacoatlara _._ Am, 5 de março de 1980. 

Chegando aqui de volta de Itaici; 
encontrei a Circular de vocês. 

---k-gente gostaria de acompanhar 
e participar da caminhada da CPO. F.àz 
tempo que a Prelazia tenta trabalhar com 
trabalhadores n1riús. e com a CPT desde 
a origem. 

· Sabemos , dos sofrimentds do tra
balhador urbano, e queremos e·star ao la
do di;le. Esperamos. que o Boletim nos 
ajude e .no!I anime e que possamos enviar 
experiências do nósso povo trabalhador.· Conte com as orações da gente, 

·Abraços em Cristc;,,
Jorge Marskeel - Bispo de Itacoa
. tiara
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A .Aco REALIZA CONSELHO 
NACIONAL 

Realizou« no Rio de Janeiro nos 
dias ·19, 20 e 21 de abril , o Conselho 
Nacional da ACO, com a presença de 60 
representantes de 4 regiões do país. 

O Conselho fez num primeiro mo
mento, o estudo da realidade operária, 
através do qual se pode captar que desa
fios sao· apresentados hoje a ACO do Bra
sil. 

. Num segundo momento, foram 
apresentados os remltados de uma pesqui
sa feita entre os militantes da ACO a qual 
revelou onde ela está presente e que tipo 
de engajamento têm seus militantes: 

Depois disso, Dom Celso Pinto, bis
po auxiliar do Rio de Janeiro, orientou 
uma retlexã'o. sobR: a Igreja comprometi-· 

.1 . 

\ 

1.



da com a classe operária, deixando a. to
dos um claro desafio: estender a açlo mi
litante para atingir o inaior número de 
trabalhadores. 

Em seguida, foi fçita u�a avaliaçlo 
da açlo do movimento e se en�ou 
concretamente o trabalho futuro quanto 
à organizaçlo, expanslo, finanças e publi
cações destina� aos trabalha.dores e à 
fonnaçlo dos seus militantes. 

O Conselho tirou uma nota de soli
dariedade aos metalútgicos em greve, no 
ABC. 

ENCONTRO LATINO 
AMERICANO DAS CEBs 

ONZE PAJ'.SES REUNIDOS PARA 
UM ENCONTRO SOBRE 
COMUNIDADE DE BASE 

Com a presença de 11 países, nos' 
dias 04 a 12 de m81Ço de 1980,realizou- · 
se no Centro de Pastoral da Diocese de 
Volta Redonda, um Encontro latino.ame
ricano de Comunidade de Base. 

Durante esses dias, 76 pe8Soas (bis
pos e leigos) ouviram · relatórios do que 
se faz em cada país dentro da-faixa da 
opçlo pelos pobres. Fizeram sínteses != 
descobriram. pIStas _para enrlqµecimento de 
seu trabalho. Aprofundaram o tema da 
ligaçlo entre fé e vida. A realidade Lati
no-Americana foi considerada em seus 
vários aspectos, identificando« aí a face 
sofredora de Cristo em cada país da Amé
rica Latina. Oiamou-nos a atenção a ex
posição de El Salvador que mostrou a luta 
da libertação de seu povo, fotos de seus 
mártires na "Opça-o preferencial pelos po-
bres". · 

Além do México, cujo secretariado 
foi quem preparou e coordenou o encon
tro, participaram: Guatemala, Costa Rica, 
El Salvador, Argentina, Peru, Equador, .. 

· Colômbia, Bolívia e Brasil.
P6de-se constatar o seguinte: . -

V arledade de experié'ncias· 
dentro da unidade: Todãs as éx�riências 
se fundamentam no Evangelho e -slo. �o
munidades eclesiais; O compro� na 
libertaça-o do povo no seu sentido inte
gral; A CEB é um lugar onde os oprimi
dos se encontram na-mesma aspiraçilo; A 
Igreja a setviço dos pobres conforme 
opçlo preferencial de Puebla, Na . �B. 

;se celebra a fé dentro do compro�o; 
·-e uma celebração do Senhor na prática
libertadora; A hlstórja da Bíblia é fonte
de espiritualidade e permite descobrir_
que a história do povo é também fonte
de espiritualidade. Mem6ria ·da vida do
povo; A perseguiçllo, o martírio e morte

_ dlo vida para a busca da libertação; A
oraçlo é um momento central e fonte de
espiritualidade:

a) a Bíblia,livro de oraçlQ.
b) a oraçló, criadora de expressões

com Deus e irmlos.-Â celebração da fé 
é uma fqnna de evangelizar. Tem um 
poder convocador: reúne a assembléia, 
_provoca à converslo. As pr6prias CEBs 

- se evaqgelizam e ao povo em conjunto;
A espiritualidade do é um· inomento 
nas CEBs e sim uma mística ele experiên-
cia de Deus. · · 

Isto·nllo demonstra toda riqueza. e.
apenas UDJS amostra. Ver á luta comum
em vários países, ó compromisso liberta
d_or do ·povo de Deus alimenta a çaininha
da da nossa fé. e do nosso compromisso. 

CARTA DOS PARTICIPANTES DO . 
ENCONTRO A DOM ROMERO, 

ÃS WSPERAS DO SEU ASSASSINATO: 

Informados do sofrimento da Igreja 
em El Salvador, os Bispos, sacerdotes e 
leigos, presentes ao encontro, assinaram · 
uma ,carta de apoio a Dom Romero, bis
po de El Salvador que se comtitui uma 
"coluna de bronze" na defesa do povo 
oprimido. Eis o texto da carta: 

. Voka Re<k>nda, 12 de março de 1980. 

Querido Dom Oscàr Romero 

Durante este Encontro de. CEBs de 
várias dioceses Jàtino�ricãíiàs, nos.,os 
irmãos de El Salvador nos informamn 

.das <lificuldades e sofrimentos que o po
. vo enfrenta em sua luta pela libertaçlo. 
Nos contaram também como o senhor 
está sendo ''um muro de ferro e uma co
luna de bronze (Jer, 1) no anúncio da 
Palavra de Deus para defender o povo 
contra os seus opressores. Sabemos que 
tudo isso é para o senhor, ao mesmo 
tempo, uma fonte de alegria e sofrimento. 

Unidos ao senhor e a seu povo, pe
dimos a Deus que lhe d€ todos os dias 

· a mesma certeza e segurança que deu -ao
profeta Jeremias e que Jesus deu a seus
apóstolos: ''Nlo tenh� medo/ Eu eston
com vocês". Pedimos que p08Sa ter a co
ra_sem _para o �n1ço de Deus como �
p�feta Isaías: "ofereci -minha face comp·
pedra duríssima contra os que me acusa
vam, caluniavam, denunciavam e tortu
ravam"'(Isaias S3),._

Agradecemos de coração o testemu-
nho de martírio que sua Igreja nos vem 

. dando e ao mundo inteiró. O senhor está 
· dando prova con_?.eta de- que a força da

vida é mais forte que as forças do mal que 
a esmagam. 

Para o senhor ·e todo o seu povo, 
um ·forte abraço na esperança do Cristo 
Ressuscitado 

:-Fraternalmente, (seguem as assina
turas� bispos, sacerdotes e leigos). 

Lavrad or e s  prÔte stà'm 
contra prisões 

. No dia 30 de Janeiro, no município 
de Cachoeiras de Macacu,-perto de Fribur-

- go, no·Estado do Rio, 89 lavradores fo
ram presos, incluindo mulheres e crianças,
junto (:om o Pe. Joaquim Van l...eu�n, da
Conússlo Pastoral da Terra, acusados de
invadirem terras da fazenda Boa Morte.
Apesar de soltos no mesmo dia à noite,
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o juiz daquela comarca indicioµ nove en
tre os detidos, escolhendo-os como "cabe
ças do movimento", que responderllo a
inquérito sob acusação de "desmatamen
to e invasão de terras". 

SejUildo o presidente da.FETAG,na
noite da prisão dos lavradores e do padre, 
a situaçlo chegou a ser crítica. "Durante 
mais de 10 horas, cerca de SOO pesso� 
pennaneceram à porta da Delegacia de 
Cachoeiras de Macacu diante de grande 
contingente de policiais fortemente ar
mados". Os lavradores foram libertados 
no início da madnigada, mas suas ferra
mentas continuamn retidas. 

· No. dia 31 de janeiro, os lavradores 
distribuíram a seguinte nota no Latgo de 
São Francisco, no Rio de Janeiro; onde 
reivindicavam: 

"Queremos Q direito de trabalhar 
a terra e nela produzir. 
Queremos uma solução definitiva 

do INCRA assegurando o úsentamento 
das famílias, atra\'és. de nova desapropria
ção da área. 

Queremos refonna agrária. 
Terra para quem nela trabalha ou 
quer trabalhar. 
Nossa _produção poderá assegurar a. 
baixa do custo de vida. 
Protestainos contra violência contra 
trabalhadores." 
Contamos com sua solidariedade." 

Notícias do Ceará 
A Comissão de Pastoral Operária 

de Fortaleza infonna que o Movimento 
Operário do·'Ceará, campo e cidade, está. 
dando -passos seguros, apesar das dificul-' 
dades. Algumas cat,egorias, como os sapa
teiros, metalúrgicos ... estão se organizan
do �m Op·osições Sindicais. Outr� catego-. 
rias como os vigilantes estão organizando 
sua Associação. Vários Sindicatos estio 
se articulando para atividades comuns, 
como a comemoração do 1.o de Maio.,. 
Destacamos também a grande movimen
táção nos bairros. Várias comunidades 

· se reuniram e foram ao prefeito reinvin
dicar melhoramento para os bairros.

Uma das difieuldades que encon
tramos é a atuação de grupoa políticoa,
quf nem sempre permitem aos trabalha
dores e ao povo caminharem com auto-

�-. . 

nomia e independência nas suaslutas e 
na sua organizaçlo. 

Na zona· rural, o trabalho sindical 
. está firme em muitos pontos do interior 

do Ceará: ·os encontros ,que estão sendo 
feitos ajudam aos trabalhadores a senti

, rem« unidos e fortes na luta . .·' J)entro dessa situaçllo, a Pastoral 
Operária e o Trabalho de Igreja no meio 
_g.u:al pro�ram dar sua contribuição. seu 
apoio, assumindo com este povo sofre
dor a caminhada de sua própria liberta-
ção. · 

· 14 mil trabalhadores 
rurais em 

greve n a· Bahia 
Os trabalhadores· nas fazendas de 

;café <le Barra do Oioca e Vitória da Con
quista entraram em greve no dia 12 de 
maio. O Comando de greve afinna que 
14 mil trabalhadores estão paralisados. 
O movimento é o primeiro realizado na 
área rural, na Bahia, após 1964, e pode 
atingir 40 mil camponenses. Os trabalha
dores reinvindicam uma diária de Cr$ . . .  
· l SS ,00. O valor médio das diárias é de
·crs 106,00 .. 

Campanha salar.ial 

(melodia da música Natureza) 

Ref. Não dá, nlo dá 
Pra ficar parado nllo 
O operário, é quem trabalha 
E o lucro é do p�trão 

1. Olha seu moço
Es.,a.vida de operário.
Com este baixo salário

· Nll.o dá nem pra comprar pio
Por outrQ lado 
O patrao sem fazer nada 
Tem uma vida folgada 
A custas de nossas mlos 

2. O c6inpanheiro
da fábrica e da construção 
Fonnamos a uniiio 
De todas ·as categorias 
Vamos lutar 

· Com muita fé e coragem
Nós temos maior vantagem
Somos grande maioria

3. Olha doutor
Digo com sinceridade
Sem a estabilidade
Nllo podemos trabalhar
Pois o patrllo
Quando quer nos manda embora
Se precisa a qualquer hora
Põe um outro no lugar

4. O companheiro
Pra acabar com esse mal
Nosso piso salarial
Nos dá muita garantia
Se o patrão manda o pelo embora
Tem que por na mesma hora
Outro com a mesma quantia

A PASTORAL OPERÁRIA APÓIA 
A CAMPANHA SALARIAL 

·"

JOINVILLE - se.

···Congresso E.cumênico

. d e· Teologia 
. . - -Nos dias . 20 de (êl'ereiro até 2 de · · .,m_�o ·de ·1980-�alizou-se em Slo Paulo 

- _ o IV ,to�gresso· Internacional Ecumêni
,: '. co de Teologi,\l, promovido pela_.Associa-

çlo · de Teófog�·s do Terceiro ·'Mundo. 
Um dos ·· · · _ o�jetivos dessa 

•. , ·1:-,. . ., Associaçllo é chegar a uma teologia mais 
engajada e mais ligada à prática concreta 

das Comunidades Cristlls de Base que visam 
uma transformação da sociedade. O assun
to do Congresso foi sobre a vislo de Igre
ja que está sutgindo a partir da prática 
das Comunidades Cristlls populares. Havia 
mais de 1S0 participantes, vindos_ dos 
paí�s pobres da América �tina, da Asia, 
da Africa� da América Central, do Caribe 
e das minorias pobres e marginalizadas da 
América do Norte. 

Foram 10 <lias de tra-
.cdhos intensos. Estavam ali reunidos teó

logos, siciólogos, operários, agricultores, 
índios, negroa, homens e mulheres, bis
pos católicos e protestantes, padres e pas
tores , agentes de pastoral e animadores 
de comunidades. 

No final dó Congresso, 
aprovaram um documento :de 17 páginas 
em que estão reunidas as principais con
clusões do encontro. Um resumo destas 
conclusões foi apresentado por eles numa 
carta dirigida aos cristãos que vivem e ce
lebram a sua fé nas comunidades cristlls' 
_populares dos países e reldões pobres do 
mundo. É o que aparece como encarte 
nesta edição do Boletim. 

Pastoral Ope rária de � 
Joi n vi l.Je e Curitiba 

realizam e ncontros 
• 

Realizou-se em Joinville nos dias 
19, 20 e 21 de abril de 1980 um encon
tro de Pastoral Operária. Este encontro 
contou com a presença de 60 trabalha
dores: construção civil, domésticas, 

· ·professores, metalúrgicos químicos, C!)·
merciários, bancários e agricultores vincu
lados à CPT, vindos de 8 cidades do Esta
do de Santa Catarina.

Os participantes presedtes coloca
ram em comum suas experiências e re
tletimm sobre a caminliada feita pelà clas
se operária, iluminando-a com a luz da fé. 
Isso permitiu aprofundar o que é a Pasto
ral Operária. Daí sairam com um planeja
mento feito para dar continuidade.ao tra
balho. 

CURITIBA 

Também em Curitiba foi· realizado 
um encontro · nessa mesma data com a 
presença de representantes de 12 bairros 
desta cidade, além de outros vindos de 
Apucarana, Francisco ·Beitrao; Dois Vi-

zinhos e Londrina. Estiveram neste �n
contro agricultores e bóias.frias vincuià
dos à CPT. 

Os trabalhadores em greve no ABC . 
Paulista foram indiretamente animadores 

· df:sses dois encontros, pelo seu testemu
nho de firmeza, organizaç!o e criativida
de demonstradas na luta pelas suas justas 
reivindicações. 

Neae encontro foram aprofundadas 
as perspectivas do movimento operário 
sindical brasileiro. Também foi feito um 
estudo sobre a participação da mulher e. 
toda a família nas lutas operárias.Outro 
tema tratado foi a evolução e a organiza
ção da Pastoral Operária no Paraná e no 
Brasil 

Çomo .conclusão deste ponto, 
constituiu-se uma Comissão Regional de 
Pasto� Operária. 

Esses dois encontrÓs contaram 
com o apoio dos bispos: Dom Gregorio 
(Joinville) e Dom Pedro Fedalto (Curi-
tiba):··· · 



A Igreja pres·ente nas lutas dos trabalhadores 

·'Bem aventurados os perseguid-os por causa da justiça, porque deles é o Reino dos Céus.' (Mt. 5,10). 
"O sangue dos mártires, semente denovos cristaos" (fertuliano - 2.oséculo) 

A
- Igreja do Brasil vem, nestes últimos anos, assumindo na prática . e com atitudes concretas, posição firme e clara em favor dos pobres, dos explorados, dos trabalhadores do campo e da cidade. Ela toma esta posição baseada em profundas e sérias convi�óes. -l .o Frente aos fatos e situações darealidade analisados na sua globalidade a Igreja na'o pode e não deve ficar indiferente. 2.o Porque é da sua missão Evangélica, cpnfiáda por Jesus Cristo e reafirmada agora em Puebla, na "opça'o pelos pobres" 

3 .o Porque .a prática dos cristfos, das comunidades fermenta a próllria Igreja e toda a sociedade. E a própria Igreja reencontrando-5e com sua verdadeira, original e histórica missão. Este resituar-se nesta caminhada, está se dando não a partir de princípio mas, a partir dos fatos, das situações concretas de injustiça, de_ exploração e arbitrariedades, .. E sobretudo, a _partir .. do testemunho e de ações concretas das comunidades cristlls. A Igreja, iluminando esta realidade à •luz do Evangelho, age, cumprindo a sua missão de servir. _ Constatamos que a Igreja do Brasil vem conquistando espaço e credibilidade junto ao povo oprimido, à classe operária por apoiar, como justas, suas lutas .. É inegável, hoje, sua valiosa contriblúção ao Movimento operário brasileiro. Este espa· ço-dimensão conquistado pelos trabalhadore_s, ninguém, jamais, nem pela violên· · Pág- ·s 

eia, conseguirá esvaziá-lo. A -classe operaria, o povo marginalizado entendeu,encarnou e está assumindo, pela prática, o que é viver Igreja e qual· seu papel nas lu· tas concretas do dia a dia, na caminhada pela total libertaçllo. 
As $piraçbes profundas de justiça e libertaçllo do povo explorado - os Pobres de Deus - e a missão histórica da classe operária de transfonnaçfo desta sociedade e de construçio de uma'sociedade nova convergem, hoje, no mesmo processo , com o Prpjeto de Deus revelado em Jesus Cristo é assumido, ecumênicamente _, na _prática, pelas Igrejas, no Brasil e na América Latina. 
As Igiejas, com suas múltiplas formas e instrumentos pastorais em favor dos pobres, vêm desempenhando, entllo, ma misslo própria e inmbstituível· de construção da nova sociedade e, nela, revelando .e celebrando os sinais do Reino de Deus. 
O q�e há de novo nessa caminhada está na fonna como a Igreja analisa e se - situa nessa socieda<,le de classes e n-a ma· neira como,_determinada pelas situações , concretas e pelos apelos de l!l!J missão, cumpre ·seu pennanente papef'de serviço, permanecendo no seu campo sem capitalizar ·para si interesses e re&Ultados, sem mbstituir os trabalhadores, o povo, ou a sociedade civil, .com seus órgâos e ins· trumentos próprios, nas tarefas que . também lhes sao específicas. 
À posiçlo clara e definida· assumidapela Igreja do Brasil (padres, bis11os,_ CNBB) e, sobretudo, pelas comunidades - Povo de Deus -- nesta luta de toda a classe operária brasileira têm, sem dúvida, !ljudado a própria Igreja no sentido de reencontrar e cumprir sua-missllo original, indispensável e fundamental para a "Yer· dadeira e total libertaç!o de tódos os oprimidos. 
A Igreja, através da prática de seus fiéis, quer na fábrica, no bairro, no cam· po, nas lutas concretas ... coloca, hoje, a questlo central da sociedade na qual vivemos e da construçfo de uma sociedade óemocrática,livre e justa. · 
Jamais a Igreja irá admitir 'a e,;_ploraçlo sobre o povo, a violação dos direitos· da pessoa dos trabalhadores I dos. di· reitos que eles têm como classe. Por isto a Ig�ja vai questionar e denunciar sempre esta situação de ·dominaçlro com suas_ causas, que na'o permite a liberda1de, partici11açlo, a justiça e a igualdade entre os homens. Sua aç!o será sempre um serviço. conseqüente e eficaz na luta de libertação dos OJ1rimidos. 
Asmiminclo esta posiçll'o evangélica, a Igreja tem comciência que ser incom 1reen. <li<la, .perseguida, caluniada e martirizada até a morte por causa t!os poderosos e daqueles que defendem a dominação. de poucos sobre a maioria. 

A solidariedade dà�':lgrejas 
Nós • evangélicos, bispos, pastores e leigos, membros de diversas Igrejas, ÍJ1spirados nos ensinos do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, fundamentado no testemunho das Escrituras Sagradas, de· fensores da liberdade de pensamento, expressão e organizaçll'o identificados com a luta pela justiça que se manifesta por conclições dignas de vida, somos pela participaçfo livre e plena de todos os setores da sociedade nas decisões nacionais · e contrários a todos os atos de arbitrariedade e repressão. • _ Frente aos atuais acontecimentos no Parque Industrial de Sa'o Paulo, vimos expressar nossa solidariedade aos ôi>erá· rios metal�rgicos em greve e �queles que se tem colocado ao seu lado na justa luta que estao desenvolvendo, ordeira e pacificamente, na busca de.melhores condições de vida, de trabalho e de efetiva partici� 

paçao, em todos os níveis da vida nacional. Recunhecemos que a luta dos metalúrgicos é parte de uma lu_ta mais ampla em que ·estao envolvidos também outros setores da sociedade brasileira na construç.to de uma sdciedade mais justa. Expressamos ain<!a nosso protesto contra as prisóes e as violências de que foram vítimas líderes sindicais, operários e representantes de diversos setores da sociedade. l\tanifestamos nosso repúdio e preowpaçilo com os evidentes sinais de que se busca reavivar no país um regi· me de repressão e arbítrio. Sentimo-nos irmanados com as atitudes assumidas pela Igreja Católica, através do testemunho de seus bispos, sacerdotes e leigos que têm se posicionado publicamenfé ao lado dos trabalhadores na luta pelos seus legítimos direitos. 
Sâo Paulo e Rio, 23 de abril de 1980 Seguem as assinaturas 

Subsecretários da 
CNBB ap_oiam D. Cláudio 

Nova Iguaçu, 11 de abril de 1980. 
Prezado amigo:- Dom Claudio Hummes. 

Reunidos em Encontro Nacional dJ Pastoral Operária no Centro de Formação·· de Nova Iguaçu -- 09 a 11 de abril - --nós;-Strbsecretários P-.egionais da CNBB membros da Comissao de Pastoral Operária, militantes do Mundo Operário e parti." cipante outros, decidimos prestar nossa TOTAL e IRRESTRITA SOLIDARIEDADE à Igreja de Santo Anj:lré, na sua pessoa, nesta hora em que órgaos da imprensa, malicfosa e levianamente, de�rpam a sua atuaçao pastoral de al'oio aosOperários e às suas justas reivinc!icações. 
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Esta mesma solidariedade se estende aos operários em gre�. Nesta oportunidade denunciamos e repudiamos, mais uma vez, a capciosa ·_ política de dominação e de esmagamento imposta aos Movimentos Operários em geral, sobretudo no que diz respeito à liberdade e autonomia·sindicais, bem como ao direito de greeve. 
Apesar disso, e por isso, nos senti-• mos unidos e solidários com toda a classe operária, em suas diversas manifestações, certos ele que a luta é árdua, mas há motivos de ESPERANÇA.-quando, em gestos conqetos, se solidifique, sempre mais, a 

UNIAO do Mundo 01lerário. Seguem as assinaturas 

Os operarws cristãos 

ao serviço. da 

classe trabalhadora 
A Pastoral Operária e a Açllo CatÓ· lica 9perária, juntas com Dom Qaudio, Bispó do ABC nA'o querem outra coisa senão colocar-se ao serviço ·da classe tra· balhadora. Não somos uma facçlloisindical. Nilo somos um grupo político. Somo� a presença dos trabalhadores dentro · .... Igreja e a presença da !greja entre os tf� balhadores. . . _ : ·,,i Estamos partlClpando .e apo1an�o; ativamente a campanha salarial dos 11\'e; talúrgicos do ABC. Ajudamos a suste�t!lt a greve como a única anna p.ossível di1pt· te de patrões intransigentes apoiados nu� gowmo interessado em pr!)longar o an:o_-:_ cho salarial. Porém, nA'o o fazemos pôr' decisão da Igreja, mas sim por decisão oa categoria. Nosso primeiro compromisso é com a libertaçllo da classe trabalhad.-dra. 

Nossa fé e nossa ·ação 

Somos solidários com os mot9ristas do ABC na vitoriosa luta travada- pela realizaçfo da eleiçao sindical: · Condamamos todo ó povo cristão.- a dar seu apoio à continuidade da luta justa dos metalúrgicos �-e nossa· regiilo, acatando as decisões das assembléias -- a animar seus companheiros, vizinhos e parentes que estilo em greve --- a contribuir- com o Fundo deGreve, enviando alimentos Com estas atitudes anunciamos um evimgelho de justiça e libertação, para que os trabalhadores, verdadeiros templos de f\eus, na'o sejam profanados pelos donos do Capital. Pastoral Operária do ABC - Ação Católica Operária do ABC Don Oâudio Hummes - Bispo de Santo André. 
Sto. André l.o de maio 1980 - dia do trabalhador 
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Nota oficial da CNBB 
"A crise social que o Brasil vem atra

vessando criou uma situaçllo grave, que 
preocupa a todos. Através de sua hierar
quia local, vivendo de perto o desenrolar 
dos acontecimentos, a Igreja tomou posi
çtro, sem compromissos com Partidos. 

.' Seu �cionamento despertou reações
escan · adas naqueles que desconhecem 
ou se recusam a reconhecer aquilo que de 
fato está em jogo nesta crise. 

Os autênticos líderes operários sem
pre .�pudiaram manobras de infiltraçllo 
dos interessados em manipular o povo 
para objetivos. estranhos à própria cons
ciência popular e ao amor para com a 
pátria. 

N!o estllo em jogo apenas o índice
· de produtividade, o piso salarial e a esta

.. bilidade que, em outro contexto , seri�m 
objeto de negociações, sem o recurso 1 · 
violência. O que está em jogo na crise t

. a própria organização dos mecanismos da 
política social do país. A verdade é que, 
até agora, ela foi outorgada na medida 
em que aliviava tensões, sem afetar os 
verdadeiros árbitros das concessões. Ago
ra acontece um fato novo, que é simples
. mente este: as centenas de milhares da
·queles que sllo afetados pela política 
social querem participar das decisões 
que atingem diretamente ma vida, seu 
trabalho, sua família. Nlo querem im
por, desejam negociar, querem parti
cipar,· porque já compreenderam a in
consistência de uma política de conces
sões feitas em resposta a. conflitos de 
altos custos sociais. 

A pretendo é justa. É exigencta 
elementar de uma democracia que se pre
tende não só política, mas social e eco-
nômica. . 

· Se a pretensllo é jústa, nlo há
motivos para escândalos se a Igreja lhe 
dá o seu apoio. Se a pretensllo é justa, 

nlo há grandeza em pretender opor à 
justiça uma duvidosa legalidade. Para 
além de uma legalidade formal,é preciso 
sempre visar aos imperativos da justiça. 
Os operários apre11deram no sofrimento 
que, infelizmente, a legalidade n!o é 
igual para todos. Eles ·sabem dos subor
Aos, dos repasses secretos de custos ao · 
consumidor, da captaçllo de recursos 
e subsídios para minorias, para os favores 
do empreguismo e a ostentaçllo das mor-
domias. · 

A Igreja ama sinceramente a todos, 
mas odeia a injustiça, a hipocrisia e a im
postura. 

Nos momentos de intensa turbulên
cia, a soluçllo é ganhar altura. E na crise 
atual, ganhar altura significa o caminhar 
para um pacto social que respeite a digni
dade e aceite a participaçllo do povo nas 
decisões que são vitais para a naç!o. A 
paz só é possível com justiça e a justiça 
nlo se consolida com o jogo ambÍgüo 
das outorgas e capitulações. A justiça se 
consolida pela partici açllo. Só um P.ºV? 
que participa é capaz e aceitar com digni
dade os sacrifícios para o bem comum, 
antes que esses sacrifícios se tomem into
leráveis." 
23/1)4/80 

D. Panlo Evaristo e
D. C áudio assinam · nota

A Igreja, a greve e a lei
"Por que a Igreja apóia os grevistas? 
A greve é um mstrumento justo de 

reivindi llo, que a própria Constituiçllo 
afirma ser um direito dos trabalhadores. 

Quando o seu ganho se toma inm
ficiente para que ma família viva com 
dignidade, quando nec.essita de melhores 
condições de trabalho e de segurança no 
emprego, quando deseja uma remunera
çllo mais justa, adequada ao esforço que 
despende_ e ao lu�� que proporciona ao 
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·empregador, o trabalhador faz suas reivin
'dicações. 
E nem sempre o empregador com
preende e aCéita,desde logo,a nec.essidade 
de fazer. all(Llmas concessões, só restando
.ao trabalhador· o recurso de · se negar
a entregar sua·fo�a de trabalho, que é o 
único ·elemento de que dispõe. O povo 
muitas veze,s nllo percebe que o industrial 
ou comerciante estio fazendo greve. Em 
muitas ocasiões, desejando rec.eber mais 
dinheiro por suas merçadoMS, negam« 
a entregá�as, fazendo uma greve que a 
Constituiçã'o nlo permite. Por isso falta 
óleo, falta leite, falta carne, falta feijlo. 

A mercadoria do trabalhador é sua 
força de trabalho e sua greve -é um direito 
reconhecido e assegurado pela Constitui
çã'o. 

Nos momentos de greve o trabalha
dor fica mais exposto , pois nem sempre 
é compreendido e, ém disso, começa a 
sofrer privações. A Igreja, seguindo a 
Cristo, tem o dever de amparar e apoiar 
os que lutam pacificamente pc. • ...-bjetivos 
justos e que, nessa luta, sofrem as l.'!'lnse
qüências de sua fraqueza econômica. 
Como a Igreja apóia os grevistas? 

A Igreja nllo propõe greves, nã'o 
organiza greves, n!o p cura orientar 
as decisões dos grevistas e jamais preten
de o absurdo de decidir pelos trabalhado
res. 
. Cum\>rindo sua missllo espiritual, 
que se realiza no plano temporal, a Igreja 
oferece apoio espiritual e material,.par;t 
que os trabalhadores possam decidir co-
mo homens livres, sem medo, sem coaçllo 
e sem a pressllo da fome sobre suas famí
lias. Além disso, a Igreja coloca à disposi, 
çllo dos trabalhadores a experiencia e QS ,. · 

conhecimentos de cristll'os - leigos 9u · 
padres - , especialmente juristas, p'ara 
que os trabalhadores possam decidir com · 
pleno reconhecimento dos fatos, das leis 
e das conseqüências das decisO"s. 

Por que apoi,ar grevistas depois de 

_. 

.... 

declarada a ilegalida� da greve e decreta
. da a intervençllo nos sindicatos? 

1 O apoio em tais circunstânc� não 
tem qualquer sentido de desafio às au
toridades ou de incentivo à prática de 
.ilegalidade. Declarada ilegal a greve e de
cretada a intervenção nos sindicatos, os 
trabalhadores continuam sendo pessoas 
humanas, cujos direitos fundamentais, 
afirmados e garanti'dos pela Constituição, 
precisam ser protegidos. 

Cedendo locais para reuniões,a Igre
ja dá condições para que os trabalhadores 
exerçam os direitos de reunillo e de ex
pressllo que a tonstituiçll'o confere a 
toaos os cidad!os. Além disso, nesse mo
mento pesa maior ameaça sobre a liber
dade de locom�o, o direito à integri
dade fi'sica, o direito à.inviolabilidade do 
domicilio e o próprio direito à vida do 
trabalhador. Aumenta,portanto,a nece�
dade de proteçlo. 

A Igreja nlo seria crista' · se não 
desse apoio para os trabalhadores pode
rem preservar sua dignidade, defender 
seús direitos, inclusive os trabalhistas, 
sem sofrer humilhações. É fato público 
e notório que nllo só a Igreja tem dado 
esse apoio, pois, de todas as partes do 
Brasil, pessoas de diferentes confissões 
religiosas, motivadas por sentimentos 
de solidariedade humana, vêm dando 
sustentaçã'o moral e material aos· traba
lhadores. 

Quanto aos prec.eitos de Direito Ca
nônico , os padres do ABC e também os 
de Sã'o Paulo os conhec.em muito bem e 
sabem que nã'o os estio infringindo, além 
de estarem plenamente seguros de nllo 
contrariarem a orientaçllo do Papa Jollo 
Paulo II. Os direitos que estilo sendo vio
lados neste momento slo aqueles constan
tes da Constitujçlo e das leis do país e 
nlo são os padres que :c;>s estã'o violando. 

Reiterando seu apelo à boa vontade 
de todos e acreditando no diálogo como o 
caminho apropriado para encontro da so
luçllo, a Igreja permanecerá fiel à sua mis
slo espiritual e: ao seu compromisso com 
a dignidade humana. 

24/04/80 

· SEÇRET ÁRI0-GERAL

DA CNBB CONDENA

INT�RVENÇÃ0 NO ABC

· GREVE DOS METALÚRGICOS
1.o Após uma forç-ada declaraçllo

de ilegalidade da greve dos metalúrgicos 
do ABC, acaba o governo de intervir no 
sindicato daqueles operários . ' 

2. A greve fora deflagrada pelos
trabalhadores como recurso extremo 
para assegurar seus direitos entre os quais 
a estabilidade no trabalho e o combate l 
rotatividade .da mllo-de�bra praticada 
pelas empresas. Essas reivindicações dos 
· operários visam impedir a corrosão dos
·justos aumentos _salariais conquistados
com tanto esforço e luta. _ 

, "4. O maior risco do momento é a 
radicalização das posíçbes com o enrijeci
mento da situaçã'o e o perigo da violência 
de ambos os lados, sobretudo pelo apara
to repressivo a serviço das empresas. 

"S. Urge, pois , que na grave con
juntura do momento encontrem pelo <Uá-

. logo as p&rt:es envolvidas uma soluç!o rá-

pida, sem violência , com os menores cus: 
tos sociais e integral respeito à justiça. 

"6. Urge, sobretudo, uma corajosa e 
profunda refonnulaçilo da legislaçllo tra
balhista do país, de modo a promover os 
direitos fundamentais de todos e particu
larmente dos trabalhadores, até hoje insu
ficientemente atendidos .. 

"7. Nesta tarefa inadiável , que o 
Poder público, cuja missllo precípua é ge
rir o bem comum, deve coordenar, todo 
o segmento da nação tem o direito de par
ticipar efetivamente. De modo particular 
devem ser ouvidas as classes diretamente 
envolvidas, especialmente a dos trabalha
dores, mantida até agora num processo de 
constante marginalização. 

"8. Entre os direitos a serem atendi
dos destacam«: 

- o direito de todos a condições que lhes
po�bilitem níveis de vida compatíveis 
com a dignidade humana; 
- o direito de livre reunião e associação;
- o direito de se formarem grupos inter-
mediários, autenticamente representativos 
de classes. 

"9. À Igreja, que procura ser coeren
te com sua �pçll'o pelos pobres, cabe o 
direito e o dever de colaborar nesta tare
fa. Luciano Mendes de Almeida. 

19/04/80 

Nota de D. Claudio., Bispo 
de Stº André 

1 - A Igreja colocou« do lado dos po
bres e nossa Diocese também. A greve dos 
metalúrgicos é justa e pacífica, por isso 
manifestei meu apoio e penso que todos 
devem apoiá-la. 
2 -. A luta dos metalúrgicos não é só 
deles, nem só para o proveito deles, mas 

' . 

ela· ajuâa todos os trabalhadores, porque, 
peJa f�'tça .. que os metalúrgicos dessa re
gião têm, fazem pressllo sobre o próprio 
governo para que as estruturas sociais e 
econômicas do país sejam mudadas. 

3 - O Governo. e o Exército estio claras 
mente dó l;ido dos empresários. As nego� 
ciações de greve tomam« uma meia-far-
sa, se nllo uma farsa completa.. · . 

4 - Já antes que o 'Jlrlbunal declarasse 
.ilegal a greve, no dia 2 de abril, o� 
helicó1>teros do Exército circularam em 
vôos rasantes sobre as assembléias pací
ficas dos metalúrgicos, numa clara provo-
cação à violência. 

S - O Ministério do T�balho nunca 
interveio no &indicato dos patrões, que 
estão sem1>re infringindo a le.i.no.Jlia..�� 
do tratamento dos trabalhadores nas in
dústrias, mas os sindicatos dos trabalha
dores apenas começam a mover« e .já 
o Ministério do Trabalho ameaça com a
intervençllo. 

6 - Fala« de abertura nolítica e do
direito de greve, mas todas· as greves slo 
quase sempre declaradas ilegais e os gre
vistas estio entregues ao arbítrio de re
pressllo. Na vetdade,. a Lei de Greve é
tio complicada para que nlo se / possa 

· observar e assim o Governo possa sempre
declarar �egais iis greves.

7 - t .preciso educar o povo a partici
par e apoiar todas as greves jul!ias e pací
ficas, para que a unilo do povo se forta-
leça. 

1 • 

8 - Entretanto, não quero forçar a li
berdade ·de ninguém, mas esse é um pedi
do insistente e os padres que o atenderem 
podem contar eom todo o meu apoio se 
houver prpblemas decorrentes ... 

_A nota está assina_da �or D. Oáldio·e
datada de 2 <!-e abril de 1980. 

4/4/80
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O documento da Conferência dos Bispos 

"l - A Igreja no exercício de sua 
miulo pastoral, transcendente e tempo
ral, busca a defesa e promoç!o da dignida
de do homem, filho de Deus. É seu dever 
contribuir para o bem comum zelando pe
la concórdia social que concilia eficaz
mente a liberdade, a justiça e a igualdade 
na genuína soa,edade participada. A Igre
ja tem obrigaç!o de contribuir 'para a su
peraç!o fraterna dos conflitos sociais. Pa
ra isso deve colaborar com todos, em nos
sa pátria. para uma ascens!o di211a dos 
trabalhadores e !lia _particip89ão efetiva, 
organiuda e livre no esforço comum poi · 
um desenvolvimento nacional, cujo cen
tro seja a promoção do homem em sua 
dignidade inàlienável à luz de Deus. 

2 - A cada Bispo em sua diocese 
cabe cumprir a tríplice e grave tarefa 
de ensinar e interpretar a verdade, presi
dir e promowr a litul&Ía, díscemir e coor
denar q formm de presença e açllo de sua 
'Igreja particular. Esta missllo o Bispo � 

1 

exerce em nome do próprio Cristo, su
bordinado ao Papa e em comunhllo com 

. os demais pastores. 
Na atual conjuntura, as Igrejas lo

cais de Santo André e S4'o Paulo têm pro
curado, em coerência com as opções prio
ritádu· de Puebla, apoiar as j11-stas aspira-

- ções dos trabalhadores e criar condições
de concórdia social contribuindo para a
atitude de dignidade e comedimento. 

3 - Por outro lado, as Igrejas parti
culares .de cada país, para melhor cum
prir sua miss!o, unem« em Conferencias 
Episcopaia. De acordo com seu estatuto, 
votado em assembléia e aprovado pela 
Santa Sé, a _(d>�erência Nacional dos 

Bispos do Brasil (CNBB), tem por finali
dade: 

a) - Aprofundar cada vez mais a
comunh!o dos Bispos; 

b) - estudar assuntos de interesse
comum da Igreja do país, para melhor 
promover a ação pastoral orgânica; 

c) - deliberar em matéria de sua
competência, segundo as normas do di
reito comum ou de. mandato especial 
da Sé Apostólica; 

d) � manifestar solicitude pela
Igreja universal, attavés da comunh!o 
e colaboração da Sé Apostólica e com 
as outras Conferências Episcopais;·e 

c) - cuidar do relacionamento com
os poderes públicos, a serviço do bem co
mum, ressalvado o conveniente ...atendi
mento· com a Nunciatura Apostólica,-no 
âmlito de sua competência específica." 

25/4/80 

S. Paulo

Igreja protesta 

. contra prisões 
As.miado pelo Cardeal D. Paulo e 

por seus bispos auxiliares, o comwúcado 
diz: 

"Nós, Bispos da Arquidiocese de 
S!o Paulo, qu�remos chamar a atenç!o 
de no� comwúdades e do povo em geral 
para a gravidade dos fatos que estao 
ocorrendo com - .' relaç!o à greve dos me
talúrgicos de São Bernardo e Santo An
dré. 

Todos pudemos constatar como um 
movimento legítimo e pacificamente!con
duzido por lideranças autênticas foi vio
lentado por uma inten'enç!o injusta que 
estabeleceu um clima de repre�!o e ter
ror entre a mmsa trabalhadora. 

. A Igreja que até o último momen
to falou à consciência das autoriaades, 
indicando caminhos para o diálogo, não 
encontrou receptividade alguma. l\Iais 
que isso, membros da Comissão Justiça 
e Paz, que sempre atuaram no sentido da 
busca de uma saída justa em situações 
difíceis, foram igualmente vítimas de 
brutal repressão. 

A ·Igreja em Slo Paulo protestou 
veementemente contra esta forma vio-

. lenta de encaminhar os problemas sociais. 
De um modo particular, protestamos 
contra as prisões arbitrárias de lfderes 
operários e do presidente e do ex-presi
dente da Comissllo Justiça e Paz de nos.u 
Arquidiocese. Aos responsáveis pela re
press!o, lançamos um apelo para que re
considerem sua açllo. 

Aos empresários, lembramos que 
sua ªfarente vitória se fundamenta numa 
açllo mjusta que não pode ser base para o 
verdadeiro progresso social. 

, . 

Aos trabalhadores, renovamos nossa 
solidariedade em suas justas lutas. 

A todos os cristãos, convidamos 
para um ato litúrgico a ser realizado na 
Catedral Metropolitana, ãs 17h de seg1m
da.feira, dia 21. 

Aí, como cristllos, presididos por 
seu Arcebispo e Bispos, teremos opm ni-
dade de meditar e rezar sobre os aconte

- - - cimentos e testemunhar nosso compro
misso de trabalho para a construção da 
paz, fruto da justiça e do amor.•• 

. 24/04/80 

-

con.strucão Lutas operárias na 
civi,I de. Vitória -

, 

E.S. 
1: ORGANIZAÇÃO. 

Após 3 anos e meio de participação na Pastoral 
Operária, um grupo de operários decidiu dinamizar 
o movimento operário na área da construção civil. O
grupo iniciou o movimento quando no mês de abril de 
1978, o DETRAN proibiu as empresas .de transportar 
os o·perários em caminhões para o local de trabalho. 

Após conversas e debates, os operários tomaram 
a iniciativa de irem ao escritório da firma, sendo barra
dos pela segurança. Levaram, então, a questão para o 
Sindicato. Depois de várias reuniões no Sindicato deba
tendo o problema do transporte e, como não tivessem 
ganho a questão iniciaram discussões sobre ·AUMENT-0 · 
SALARIAL. 

Os trabalhadores da construção civil membros- da 
Pastoral OpE_!rária se reuniam freqüentemente para pre
parar e avaliar as assembléias do Sindicato e contavam 
com a ajuua de uma assessoria para estudar a C L T 
(dissídios, acordos etc ... ). 

Já-no início de abril, o grupo da Pastoral Operá�ia 
avaliou a reunião do Sindicato de 31 de março, quando 
o pelego elaborou sozinho uma proposta de equiparação
salarial. Nesta reunião se tirou uma proposta diferente
daquela do Sindicato. Alguns' dias depois, foi elaborado
um PISO ue reivindicação SALARIAL:

Ajudante: Cr$. 15,00 por hora; Cr$ 120,00 por 
dia; Cr$ 3.600,00 por mês. 
Profissional. Cr$ 25,00 �or · hora; Cr$ 200,00 por dia; 

Cr$ 6.000,00 por mes. 
Encarregados: Cr$ 35,00 por hora: Cr$ 280,00 por dia; 

Cr$ 8.400,000 por mês. 
Nas próximas Assembléias do Sindicato seriam vo

tadas as duas prqpostas. Durante este tempo foi preciso 
avisar muita gente, levar muitos operários para Assem
bléia, rodar um folheto apresentando a nossa proposta. 
ASSEMBLl:IA- 20 de maio de 1979. 

Mais de mil operários da construção civil compare
ceram. O salão do Sindicato cabe apenas 200 pessoas. 
A oposição teve que tomar iniciativa para acelerar a assi
natura do livro de presença, pois, o diretor do Sindicato 
não tomou nenhuma providência. ·o presidente , apre
sentou :a proposta de equiparação e, o líder.da oposição, 
a de aumento salarial, sendo aplaudido. Após a votação, 
o resultado deu 284 votos para oposição e 47 em favor
do.pelego. 
3. A GREVE, APÔS 34 ANOS.

Como a negociação não chegou a um acordo, se apre
sentaram 2 saídas: dissíuio coletivo ou greve. Foi niarca-

0da Assembléia extraordinária e votação para o dia 2 de 
setembro. 

Compareceram cerca de 400 operários à Assembléia 
extraordinária. E a· greve f9i decidida por 93 votos con-
tra 84, havendo 03 votos nulos. ·· 

-4. MOBI LIZACAO.
Após a .decisão da Assembléia, 46 operários se or-

ganizaram para: · 
a) escolher operários para formar o Comando. de

Greve; se preocuparem de· ver quais as maiores 
empresas, as de maior peso·ecçmômico e maior nú-
mero de operários; 
b) escolher 3 operários por empresas presentes para
formar o comando;
c) do Comando âe Greve, (33 operários) foi forma
da a Comissão de Negociação composta por 6 ope
rários;
d) formação de piquetes, distribuição de boletins 
etc·. · · · ' 
Foram improvisadas faixas com jornais com os di-

zeres: "Estamos em greve", "Estamos com·fome", "Que
remos aumento" e improvisamos uma passeata que se 
dirigiu â Arquidiciose. 

No dia 3 de setembro, conseguiram reunir na Arqui-
diocese, 1.500 operários representando mais de20 fir
mas, total ou parcialmente paradas. O arcebispo Dom 
João Mota deu total apoio ao movimento e o bispo auxi
liar Dom Luiz Gonzaga também considerou a greve jus
ta, afirmando: "Aqui não se trata de ideologia. i: uma 

� luta para a sobrevivência". A pedido do arcebispo, o 
Colégio Salesiano cedeu seu ginásio de esportes para a 
Assembléia do dia 4 de setembro. Nesse dia, cerca de 
5.000 operários reunidos, aprovaram por unànimidade 
um novo piso salarial de: ajudantes Cr$ 5.000,00, ofi
ciai$ Cr$ 8.000,00; encarregados Cr$ 12.000,00 e mes-
tres de obra Cr$ 15.000,00. 

Junto com o novo piso sálar·ial foram aprovadas vá
rias reMndicações: pagamento dos dias para':fos;· não de
missão dos grevistas; melhores condições de. trabalho, 
etc. O Comando de Greve definiu seu pa�el: "agora, o . 
Comando não decide nada, pois quem manda é a 
Assembléia". A esta altura o número de grevistas era 
de 15.000. Cerca ele 500 operários sairam,,em passeata 
parando em todas as obras. Um pouco mais tarde, a 
passeata contava com mais de 1000 operários. 

Os grevistas receberam, nesse segundo dia, muitas 
manifestações de solidariedade. Uma Comissão foi for
mada, integrada por várias entidades: grupos de Igreja, 
Diretório ·central dos Estudantes, Sindicato dos Jorna
listas, Sindicato dos médicos, Associação dos Assistentes 
Sociais, Igrejas !.,uterana e Presbiteriana. A Comissão de 
Justiça e Paz� cuj_os advog�d_os assessoraram os grevistas

!
. 

divulgou um documento em que se posicionou em favor 
da greve e afirmava que o movimento era legal. 

Ã Assembléia do dia 5, reuniu mias de6.000operá
rios. Mais de 20.000 operários já estavam parados. Na 
Assembléia do dia 6, apesar de ser dia de pagamento, 
cerca de 3.000 operários comparei:eram e rejeitaram a 
proposta dos patrões. Mais de 100 empresas já estavam 
paralisadas. Ao final da Assembléia, 400 operários 
começaràm uma passeata; gritando: ''não queremos 
um salário de fome"; foram aplaudidos, diversas pes
soas gritavam frases de apoio, enquanto outras passavam 
a seguir a passeata, já escoltada por 7 viaturas da Patru- · 
lha Tática Motorizada. 

Refutando a acusação de que a Igreja estava por 
trás do movimento grevista, Dom João afirmou: "Não 
estamos por trás de nada porque a Igreja não se escon
de de ninguém. Ela está presente claramente, oride se· 
tratar do homem, do seu direito, principalmente ao 
lado dos mais fraco." 
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Lutas· operárias na constnfção civil� continuação 

.FUNDO DE GREVE . · - · O fundo de greve realizado pelo DCE e pela Arqui
diocese ammdou até o dia 10 desetembroCr$ 50.000,00. 
Esse dinheiro foi recolhido ·nas Comunidades de'Base da 
Arqudiciose, na UFES e nas ruas da capital. · . 

A assessoria do Comando de Greve divulgou um 
documento que analisava o· crescimento dos lucros das 
empresas de construção civil no estado, onde mostrava 
que a explora�o da força de trabal_ho é relativamente 
maior do que �bservada para a indústria de construção 
civil do país. O documento mostrava que para cada 
Cr$ 10,00 pagos em salários, a empresa obtém Cr$13,00 
de lucro. 

ASSEMBLl:IA DO DIA 18 
Ct!rca de 6.000 operários compareceram a Assem

bléia , quando foi dado um voto de confiança ao Co
mando de Greve para negociar um acordo e evitar o dis
síd io coletivo. Os trabalhadores denunciaram a presença 
de vários policiais infiltrados e que propunham medidas 
radicais para.as passeatas. ' 

FIM DA GREVE 
Após 9 dias de greve, o acordo foi definido. No dia 

12, 6.000 trabalhadores se reuniram par_a ouvir o �esulta
do. Após a leitura do acordo os operários aplaud1�am a� 

··palavras do lider do Comando de Greve e se retiraram
pacificàmente. . . · . ...· . _ . 

No acordo ficou decidido a rt!ln"tregraçao dos demi
tidos por causa da greve; a ga_s:antiâ de não demissões du
rante 90 dias; com relação aos dias parados ficou decidi
do que os operários teriam 3 dias descon�ados. O lider 
da Comissão esclareceu que os aumentos Já estavam de
cididos e que em jan�iro de 1980 seriam realizadas novas 
negociações para novo aumento. 

AS ELEIÇÕES ANULADAS:" 
· A partir da vitória obtida na Assembléia··de 20 de

maio; a oposição começou a falar na possibilidade. de 
concorrer as eleições do SindicatQ. Na Assembléia fi
cou comprovada a capacidade do . grupo de Oposição 
e sua liderança, quando após um bom trabalho de base 
mobilizou· mais de mil operários. 

No iníc io de junho a turma da Pastoral Operária 
procúrou companheiros - para formar a Chapa de Opo
sição. Após seu registro, foi iniciado o trabalho de pro-. 
paganda nos bairros, reltniões para ·o povo tomar co�he
cimento da luta, venda de cartaz para financiar a campa
nha . ..e difusão.do progrilma da Oposição nas empresas. 

No dia 23 de setembro as eleiçõeJ foram realizadas. 

tra ·380 para Situação e 1 nulo. Mas uma vez , no dia 31 
de outubro , as eleições foram.anl!ladas; segund_o a D. 

R. T. as eleições se realizar.am num período· de greve, 
que terie favorecido a Oposição. 

Nova data foi marcada: 3 de fevereiro de 1980. 
A INTERVENÇÃO: 

Nesta data, 40% do pessoal presente no Sindicato 
era da Polícia. Para garantir a apuração, os trabalhado
res formaram uma comissão para pernoitar junto as 
urnas. No dia 4, foi feita a apuração: a Chapa d� Opo
sição saiu vitoriosa com um voto a mais. l'Jo dia 5 foi 
decretada a intervenção no Sindicato. Uma Junta foi 
designada para dirigir o Sindicato por 180 dias. 

GREVE NA CRISTIANI NIELSEN. 
Os operários da C. NIE LSEN, empreiteira da Vale 

do Rio Doce no Porto de Tubarão, entraram em greve 
no dia 11 de fevereiro de 1980. Os operários.desta em
presa já vinham se organizando há tempo. No dia 8 a 
empresa anunciou um reajuste sa1arial menor que o 
estabelecido pelo governo . Muitos operários teriam 
aumento de Cr$ 50 centavos. A empresa também não 
cumpriu o acordo feito durante a greve de setembro 
de 1979. Após 5 dias de greve os opetários conseguiram 
vitórias expressivas. . . · .

Extraído do relato enviado pela Pastoral Operária de . 
Vitória E. S. 

A greve dos metaJúrgicos 
de Curitiba . Novembro de 1979 

Levados pela exploração e pela fome, isto é, pelas 
. péssim_as condições de vida e de trabalho impostas a to
dos os trabalhadores brasileiros, nestes últimos anos, no 
mês de novembro/79, em Curitiba-Paraná, houve duas 
importantes greves. Uma dos metalúrgicos e outra dos 
pê'oes da construção civil. 

· Apresentamos, a �guir, um relato do movimento
dos metalúrgicos . Queremos destacar, nesta greve, sua 
preparação, a presença da Pastoral Operária, sua organi
zação e a forma como foi conduzida, trazendo, assim, 
saldos positivos à categoria e a toda Classe Operária bra
sileira. 

ORGANIZAÇÃO 
Na nascente desse movimento'. grevista estão os grupos de 

operários que, há 2 anos,,vinh� se o�anizando em diversos bai!
ros, ligados à Pastoral Operária ·e, mats recente�ente, ao movi-· 
mento das AssociaçOes de Moradores. Essas organizações, embora 
frágeis foram a primeira experiência de encoutro e de movimen-. 
to org�ado para grande P.arte daqueles que depois viriam lide-
rar a greve. 

A organizaçllo da·Campanha Salarial, já que a greve é apenas 
uma parte desta, começou propriamente a 4 de agosto, num en
contro que reuniu justamente elementos da Pastoral Operária, 
Associações de Bairros e sindicalistas de S!o Leopoldo (RS) e· 
Joinville (SC). O pessoal de Sllo Leopoldo foi convidado porque 
. apenas encerrara a-Cam1;>anha Salarial e o grupo de lá tinha carac
terísticas semelhantes ao que aqui se iniciava: um trabalho novo, 
a partir da base, sem vinculaçllo ou dependência com a estrutura 
sindical ou com qualquer grupo po�ítico. 

Desse encontro saiu uma Cotnissllo Executiva da Campanha 
Salarial (A la. Assembléia.sabia-se, seria em tomo� IS de .. $etem-
bro,já que a data base era� 1..� de_dezembro).: . · .. Dêsde cedo, duas coisas ficaram claras para essa Comissllo, e
isso marcoü tódã ã campanha salarial: . . -· · · 

1: era preciso realizar. um trabalho rla base, levando a uma 
-mobilizaçllo e organização; . ... .. ·· · · 

2: era preciso que todo o trabalht> fosse levando a µma cons
cientizaçllo, evitando-se a doutrinação pura e simples e o "cabres-
to". 

E os objetivos da Campanha Salarial ficaram claros: 
1: uma melhoria econômica para o trabalhador; 

Apurada a votação ·· a Ch�pa 2 foi vencedora. Mas, esta 
primeira eleição foi anulada. Nova data foi marcada: 7 de 
outubro de-. 1979. E nesta _segunda eleição, mais uma

·vez, a Oposição foi vencedora, obtendo 544· votos con-
2: um :mdo de organizaçllo de classe e de avanço. da cons
_ciência política. . 
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A greve dos··- tnetalúrgic-os de Curitiba-·�- novembro de 1979 
MEIOS DE FORMAÇÃO E lNFORMAÇXO USADOS. 

. ;. Boletins fonnativos e infonnativos fotam·instrumentós que 
se utilizou desde o começo para a mobilização. Durante toda a 
Campanha Salarial, eles foram de grande utilidade, transfonnan
do-se depois em pequenas histórias �m-quadJi$.os, sempre cotn a 
mesma finalidade. 

Os. primeiros boletins procuravam explicar o que era a Cam� 
panha Salarial e recolhiam sugestões para a elaboração das pro
postas. Até, então, a quase totalidade dos metalúrgicos desconhe
.cia esse processo. 

O trabalho mais sério, contudo, era a formação· de núcleos 
por fábrica e/ou bairro , e as reuniões gerais, onde se avançava a 
discuS$ao das propostas e os rumos da Campanha . · · 

A PRIMEIRA ASSEMBLÉIA 
A primeira assembléia encontrou o grupo de mobilização 

já bem definido, com propostas elaboradas e propagartdeadas. 
Os 2.500 metalúrgicos preseµtes fomiavam nítido contraste 
com os 350 do ano anterior: era o 1.o fruto da mobilizaçllo: 
20.000 panfletos foram distribuídos às portas das fábricas con-. 
vocando para essa Assembléia .e apresentando as 16 propostas 
do Grupo de Mobilização . 

Nessa Assembléia, aprovaram-se quase· todas as propostas 
desse grupo e ali ele cénseguiu apoio e representatividade da 
massa. 

Os boletins continuavam infonnando, discutindo, mobili
zando."É nesse momento que acontece a fonnaçllo da OPOSIÇÃO 
SINDICAL. . 

Inicialmente, o grupo cie mobilização não tinh� assumido 
nenhuma atitude de confronto com a diretoria do sindicato. To
do o trabanio foi feito sem se contar com a Diretoria, mas .sem 
confro�to, porque sabia que junto com� Diretori� do siqdi�o 
erá mwto difícil levar um �rabalho e efetiva mobilização, devido 
às práticas anteriores dessa diretoria. · · • 

No decorrer da Campanha foi ficando cla_ra a posiçllo dessa 
diretoria claramente omissa, incapaz e mesmo comprometida 
com a classe patronal. As manobras, o descaso e a tentativa de 
acordo imediato, aceitando as 'propostas do sindicato pàtronal, 
levaram esse grupo a se colocar numa atitude crítica, de denún
cia, na salvaguarda dos interesses da categoria. . 

A GRf;YE 
. 

Com o fracasso das duas negociações, pronunciou« o mo
vimento grevista. E, desde logo, a diretoria se mostf?U contrária à 
gre"e. , ; . 

A Oposiçllo não assumiu posição estritamente sobre a greve 
como um fato isolado, mas viu-se sempre a greve como uma for. 
ma de pre�o para os êxitos das negociações, e seu desenca<h:ar 
ou não sempre foi condicionado ao encaminhamento das negocia-
ções. 

Para todos os efeitos, resolveu« preparar a greve :,essa mo
vimentaçllo seria uma pre�o e, :,e a greve chegasse, nos encon-
traria preparados. 

O esquema foi dividir a cidade por setores (4) e em cada se
tor desenvolver o trabalho de fábrica, no sentido de esclarescer: 
.1 - o que era uma greve; 2 - o que fazer no momento de iniciar 
a greve, na prática; 3 - informe geral sobre -a situação das nego-

�o nos dois dias; isso -e o trabalho nos pi9.uetes e uma visão 
cónjunta do porte daquela Assembléia do 2.o. dia, levou o 
pessoal a acatar a decisllo do Tribunal, após analisar a cor
relaçllo de forças e perceber que era preciso "agarrar" o 
que se tinha conséguido, p_ara partir para ou trà. '. 
' DIA A DIA DA GREVE oo's METALÚRGICOS 

13 de novembro--·ters:a-leira: A· assembléia do dia.anterior 
tinha acabado depois da meia-noite. Cinco horas da manhã e 
muitos operários, praticamente sem donnir. Eles percorriam 
a Cidade Industrial. começando a montar piquetes- em frente 
às maiores fábricas. Ás seis horas , na entrada do tum o-da Siemens, 
com mais de dois mil empregados, ninguém entrava para traba
lhar. Todos parados no ·portllo da fábriêa, gritavam: '1'rabalha-

. dor unido jamais será vencido/" e pediam o aumento esperado 
de 85%; Até -o diretor geral de recursos humanos da Siemens, 
veio de S!o· Paulo especialmente, para acompanhar a greve do� 
metalúrgicos de Curitiba. Ele reconhecia que o movimento era 
legal e pacífico. A partir das sete e meia, os operários da Siemens 
que são a maioria na linha de produçllo, já começavam a engrossar 
os piquetes de �utras f�biicas, ajudando mais companheiros a pa-
rar as indústrias. . · 

A histórià da
. 
Siemens se repetiu, com ���ante seinelbança 

em ·quase todas as grandes empresas da Cidade Industrial e outras 
metalúrgicas de Curitiba. No final do dia, um balanço feito pelo 
Comando de Greve e pelos jornalistas , mostrava que 40% dos 
trabalhadores estaV111ll parados, ou seja, 12 mil , dos 30 mil meta-.
lúrgicos de Curitiba. · · . . Nas fábricás pequenas, os patrões amda tentaram preSS10-
J_lar, evitando a greve. Muitos, contudo, foram obrigados a dispen
-sar os operá,rios depois do almoço, pois, os que, fi�aram não eram

· suficie!ltes para tocar a produçllo. Em outras fabncas, os patrões,

ciações. , 
Esses setores eram embrilles dos Comandos Regionais :... foram mais inteligentes e tentaram "comprar" os yabalhadores. 

Zona Norte. Sul. Cidade Industrial (CIC) 1 e 2. Houve uma - a Langer, da CIC · - que chegou a dar uma churras-
Ás vésperas das últimas negociações, e�9]heu-se as lideran- 'cada para os operários, com muito chopp e muita carne. 

ças pani o Comando Central, junto com a Diretoria-do Sindicato, Aindà no dia 13, durante à_ tarde, o Tribunal Regional do 
ali funcionando, e para os Comandos Regionais. Trabalho convocou uma audiência de conciliação entre emprega-

. O que se fez ainda, foi um levantamento da situaçllo estrã- . dos -e patrões, para tentar um acordo. Os patrões, porém, nllo. 
tégica, em. tennos de empresas que, seguramente, parariam por arredaram ·pé da proposta de 68% de aumento rejeitada por UQl.a 
suas próprias forças ou que necessitavam de piquetes. assembléia de mais de 4 mil _operários, realizada à noite na praça 

O quadro não era animador � na véspera, muita gente do Atlético. . 
· 

"pedindo piquete". · 14 de novembro - quarta-feira: Os piquetes começaram cedo no-
Realizada a Assembléia Final,' dividiu« o pessoal por seto- vamente, tentando �nversar com quem queria entrar nas fábri-

res e partiu« para os piquetes. · cas, explicar a importância da greve e pedir que todos ficassem
A organizaçllo da greve, foi, pois, decorrência de todo esse �-unidos. Só que neste dia, a polícia não pennitiu mµito este bate-

processo, contudo, houve falhas: · papo que até a lei; garante. f�s portas de muitas fáb�cas h�uve 
1: os Comandos Regionais funcionaram pouco, excéção pa- tumultos:· cacetadas e-a pohcia acabou prendendo tres greyistas 

ra o da Zona Sul e CIC 2; : · que foram libertados antes do final da tarde. Mesmo assim, a
2: o Comando Central furou; com· a ambígua atuação da greve aumentóu no segundo dia e mais de 20 mil operários aderi-

Diretoria do Sindicato e desorganização da Oposição; . ram,parando perto dt: 100 fábricas. . 
3: o que sobressaiu nos dois dias foi a garra do pessoal, o es- Á tarde, no Tribunal do Trabalho, houve julgamento do 
pírito de iniciativa e uma "surpreeridente ·experiência" de dissídio coletivo e os juízes detenninaram um aumento de 70% 
gente que nunca 'bavta feito greves antes, isso superou a para quem ganhasse até três salários mínimos, 65% entre 3 e 5 sa-
de · li lários , 62% entre 5 e 10 salários e 58% para os empregados com sorgaruzaç o; · 

sal' · í · O · sal ·al & • l d d 4: 0 nível de consciência do pessoal - de�nvolvido duran- mais de 1 � anos m rumos. piso an . _101 _e eva o e menos
te a Campanha foi fundamental para a condução do proces- de três mil para Cr$ 4 .. 200,00 e outras re1V1ndicações dos traba-. ' Pág� 1s· 



'Iltad'ores-f�ijm atendidas: a estabilidade para a gestante desde o 
·momento dá. concepção até 60 dias após o término da licença,

15 de novembro.'No dia 1S foi feriado e, os grevistas descansaram 
do esforço da greve que, como disse um dos líderes na A�mbléia 
Final "é a única chance do operário trabalhar para ele mesmo -
nos outros dias, trabalha para o patrão". 

· estabilidade, aos empregados com mais de 1 O anos de empresa,
mesmb: que $eja optante pelo Fundo de Garantia.

· A noite, nova Assem)?léja na praça do Atlético, desta vez
COII) __ mais de � mil metalúrgicos. Foi meio difícil para a lideran

, --ça·aa greve explicar porque um aumento de 70% quando a exi
gêncla era� 85%, mas, os trabalhadores entenderam que não se 
pode ganhar tl,ldo· na primeira batalha e quê, acima de tudo, os 

· . metalúrgicos tinham provado que é possível· fazer uma greve
pacífica, bem organizada e ganhar experiência para continuar
a luta..

FIMDAGREVE 
• No final da �mbléia foi decidido o fim da greve e os

.trabalhado_res saíram em passeata até a praça Rui Barbosa gritan
do: "um, dois, três os patrões já sffo freguês;" e repetindo o grito 
da semana - "trabalhador unido jamais será vencido". De alguns 
prédios, a população jogava papel picado, comemorando junto, 
uma vitória que todos comideravam justa,_pois, entendiarr. que os 
_salários eram mesmo muito baixos. 

· Apesar da greve dos metalúrgicos ter sido realizada total
mente dentfo da lei, seguind<> todos os p�os previstos.na legisla
çâo, os patrões não respeitar,im as decisões da Justi�a do 
que proibiam demissões 01/ qualquer outra repressão aos partici
pantes do movimento. Nos 15 dias que se seguiram à 
menos 50 operários foram déspedidos, muitas empresas se nega
vam a pagar os dias parados, atrasaram o pagamento do 13.o salá
rio , fizeram ameaças e intimidações aos grevistas. A todas 
pressões;os trabalhadores responderam com um amplo documen'
to de denúncia, enviado à Delegacia do Trabalho e , nos 
em que os patrões não voltaram atrás, devem entrar com oroces
sos na -Justiça. Para manter a vi_gi!ância sem__pre presente, evitan
do que os patrões cometam irregularidades, os metalúrgicos con
tinuam se reunindo e discutindo seus problemas 
(Extraído do Documento mimeografado: Análise das 
dos Metalúrgicos e da Construção Civil -

LJum RulÍ1l'ro 

Como vemos o 1º ·de.· 

Trabalhador Dia.· do 
• 

maio, 
. Neste t .o de maio de· 1980, estamos 

marcando Jllais um dia de luta de nossa 
classe. Queremos cwnpartilhar com os 
companheiros o sentido de nossa fé e de 

· nossa luta. Somos cristãos, seguidores de
Jesus operário nascido e criado em famí
lia humilde, comprometido.com a liberta
ção de seu povo, por quem deu a vida,
assassinado na cruz pelos poderosos de
seu tempo.

. Olhando para a vida de Jesus, ve
mos . que Deus optou pelos oprimidos.

"Despediu os ricos de m!os vazias e

I 

saciou de bens os famintos. Derrubou os 
poderosos de seus tronos e elevou os hu• 
mildes". Lúcas, 1-51, 52.· Portanto, o Deus no qual cremos
nã'o wio para conciliar as classes. Deus 
está do nosso lado, pois a Bíblia só co
nhece um Deus e Senhor: Aquele que li
berta seu povo da opressão no Egito e 
envia seu Filho para fazer justiça·aos po
bres, curar os cegos e anunciar um tempo 
�m que nll'o haverá exploradores • 

Um tempo em que todos viverlo 
como innã'os. 

Fid.elidade aos 
nossos martires 

Companheiros (asf esta luta é-deci
siva para o futuro de nossa classe e de 
nosso país. - 1 

Vamos honrar os trabalhadores que, 
no século passado, derramaram seú san
gue em nosso benefício: O 1.o de Maio é 
fruto do sacrifício deles. 

També� nos dias de hoje· muitos 
companheiros continuam derramando seu 
sangue, como o companheiro SANTO 
DIAS DA SILVA, metalúrgico assàssinado 
pela polícia no ano passado em Sll'o Pau
lo. 

Outros companheiros que estão ph. 
sos, el}tregaram sua liberdade nesta luta 
comum. . 

beus permita que este noss� sacri-

fício hoje, possa prõduzir, amanh4' dias 
melhores para· as nossas fam11ias e sobre� 
tudo, para os nossos filhos. 

Finalmente, CONVIDAMOS TO
DOS OS TRABALHADOJU;S, com suas 
famílias e amigo�, a participar massiva
mente no ATO PUBLICO que os sindica
tos realizarão neste 1.o de lV.aaio. No 
ESTÁDIO DE VILA EUCLIDES ÀS l0hs 
e na MISSA DO TRABALHADOR; na 
MATRIZ S. BERNARDO , às 9 hs. 

Pastoral Operária do ABC 
Açfo Católica Operária do ABC 
Don Claudio Hummes -· Bispo de Santo 

André. 

Sto. André, Lo de maio de 1980. 



BOLETIM MUNDO DO 

TRABALHO 

Informativo da Pastoral Operária Metropolitana 
Outubro de 2003 

Editorial 
Outubro chegou e com ele a lembrança do assassinato do 
companheiro Santo Dias da Silva. Nesta edição iremos relembrar 
um pouco da história deste lutador, que deu sua vida por uma 
causa maior. Não há amor maior do que doar a vida pelo irmão. 

Quem foi Santo Dias da Silva ? 

Santo Dias nasceu em Terra Rocha (SP), trabalhou em uma 
fazenda como bóia fria, durante a sua infância e adolescência. 
Depois de se tornar maior de idade casou-se com Ana, e continuou 
a trabalhar ardorosamente na mesma fazenda. 
Fundou um Sindicato dos Trabalhadores Rurais para organizar os 
trabalhadores bóias-frias. Por este motivo foi mandado embora da 
fazenda sem direito a indenização por tempo de serviço. Com isso 
se aborreceu e veio tentar a sorte aqui em São Paulo e morar na 
zona sul da capital paulista, juntamente com sua esposa Ana e seus 
dois filhos Luciana e Santinho. Ali o casal de filhos foi criado e 
educado. Santo Dias começou a trabalhar em metalúrgica e logo 
em seguida começou a participar da comunidade São José, Zona 
Sul de São Paulo. 
Durante a sua vida no trabalho de metalúrgico, fazia também o 
trabalho de formação e informação aos seus companheiros, para se 
filiar no sindicato dos metalúrgicos e lutar por melhores condições 



de trabalho e vida. Santo era um grande organizador dos 
trabalhadores dentro e fora das fábricas, por isto criaram as 
organizações de inter-fábricas e por isto também, surgiram as 
greves nas fábricas. 
Santo Dias da Silva também tinha um grande trabalho na 
comunidade São José, era ministro da Eucaristia, visitava os 
companheiros que muitas vezes estavam doentes e fazia várias 
reuniões na comunidade e no sindicato dos metalúrgicos. Com 
isto tinha muitos afiliados e compadres. 

. ::' _· .� 

Santo Dias era uma 
pessoa simples e 
humilde capaz de se 
relacionar bem com 
qualquer pessoa. Ele 
era de muito respeito e 
educado, sabia tratar 
bem, a todo mundo, 
tinha carinho especial 
com as crianças e 
Jovens que 
participavam da 
comunidade. Santo 
Dias também gostava 

, de convidar as pessoas 
principalmente os 
compadres para almoço 
em sua casa ou os 

almoços comunitários nas famílias, ou mesmo na comunidade, 
era acolhedor de coração, bondoso, capaz de dividir tudo o que 
tivesse para ajudar os companheiros. Santo Dias da Silva por 
organizar uma greve e um piquete em frente a fábrica Silvânia 
do Campo Grande, em Santo Amaro, no dia 30 de outubro de 
1979, foi morto pela Polícia Militar da Rota, criada pelo então 
governador Sr. Paulo Salim Maluf. O policial que deu o tiro no 
trabalhador Santo Dias, nunca foi condenado, por ter a proteção 



do governador do Estado de São Paulo na época. Ao seu lado na 
hora que foi baleado, estava a jovem que se chama Vanda, nós a 
tratamos de "vandinha" por ser tão jovem e já participar de 
organizações para defender a vida do ser humano. Santo é um 
exemplo claro na vida da Pastoral Operária, na história da classe 
trabalhadora, na missão de cristão e em favor da vida. 
Ele se tomou um Mártir na vida dos trabalhadores, por isso 
D.Paulo Evaristo pediu sua beatificação, pois nós o consideramos
um santo, por ser um bom pai, amigo e companheiro dos mais
pobres e excluídos da sociedade.
Para lembrarmos do aniversário de 24 anos da morte do
companheiro Santo, vamos realizar atos e celebrações pela cidade.
Veja abaixo e participe.

José Efigênio - Pastoral Operária de Santo Amaro - SP. 

10 de outubro de 2003 - Debate: "A mística e o futuro do 
trabalho". Com a presença da companheira Ana Dias, viúva de 
Santo Dias. O debate será na sede da PO Metropolitana 
(R. Venceslau Brás, 78 1 ° andar) das 09:00 às 11 :30h. 

22, 23 e 24 de outubro das 20:00 às 21 :30 horas - Tríduo dos 
mártires - Temas: "O que é mártir hoje?" "Os mártires e o 
desemprego." "A Ação da comunidade. " 
25 de outubro às 16:00 horas - missa dos mártires 
Será na Paróquia N.Sra. Mãe de Jesus - R.Adriano Racine, 15 
Jd.Celeste - Ipiranga. 

26 de outubro às 08:00 h e às 18:00 h - Missa dos Mártires 
Paróquia N.Sra. Aparecida, R.Epiacaba, 590 V.Arapuá- Ipiranga. 

31 de outubro às 20 horas - Missa dos Mártires - Paróquia 
São José Operário - Comunidade N. Sra Aparecida, R. Diego 

Caseiros, 8b - Jd. Damasceno - Brasilândia. 



30 de outubro 

14 horas: Fábrica Silvânia (local da morte de Santo Dias), Rua 
Quararibéia, 242 - Campo Grande - Santo Amaro. 

• Ato celebrativo tradicional (ocorre há 23 anos),
• Caminhada até o cemitério Campo Grande, onde será

celebarada a missa em memória de Santo Dias da Silva

19 horas: Paróquia Nipo Brasileira de São Gonçalo, Praça João 
Mendes, 108, centro. 

• Celebração do 24° ano da morte de Santo Dias da Silva.

No ano que vem celebraremos os 25 anos da morte do Santo. É 
importante marcarmos esta data. Assim desde já estamos 
realizando um levantamento das atividades relacionadas ao 
Santo. Caso seu grupo tenha algo programado, favor entrar em 
contato conosco, para inclui-lo na programação. 

Equipe de formação. 
No dia 18/10/2003 das 08h00 às 17h00 na Casa da Solidariedade 
do Ipiranga (R.Gravi,60) teremos o 4° de uma série de encontros 
de formação da PO Metropolitana. O tema será: "Revisão de 
prática - Mística da solidariedade". Para participar você deverá 
preencher uma ficha de inscrição: Maiores informações liguem 
na PO. Fone: 3106-5531. Estamos solicitando R$ 5,00 para os 
gastos, mas se você não tiver o dinheiro, participe do mesmo 
jeito. 

Expediente: Boletim da Pastoral Operária Metropolitana de 
São Paulo R.Wenceslau Brás, 78 / 1º andar - Cep: 01016-000. 
Fone: 31065531- E-mail: pometropolitana@ig.com.br 

Responsável: Equipe de Comunicação. 



Pastoral Operária do Brasil 

P,m todo :JvataC Cristo renasce na trajetória 
do povo de (J)eus. <Povo que somos todos( as) nós, 
e na nossa trajetória diária, vemos nascer e re
nascer vários meninos Jesus, sim6o{izados nas 
esperanças e sina{izações da nova sociedade que 
está surgindo. 

Como mifitantes da construção do <R_§ino e 
mem6ros da <Pastora( Operária, sa6emos que con
tri6uímos para o renascimento de Jesus, pois 
construímos nossos pedaços da história. Cientes 
de que ainda temos muito a rea(izar. 

Os(as) mifitantes da <PO nas regiões do <Bra
si( desenham um quadro vivo da nossa pecu(iar 
história. Vma história de mifitância, que temos 
ousadia de uti(izar como mensagem de :]{ata[ 

:Nas regiões :Norte e Centro-Oeste sentimos 
o renascimento de Jesus na persistência
ine;;pficáve( das pessoas que mantém finnes os
contatos de pastoraC mesmo diante do desâni
mo e até da indiferença de a(guns. <M_as conti
nuam na certeza, de que os novos dias que che
gam não são dias comuns.

:Na regiã.o :Noráeste Jesus renasce das 6arri
gas de jovens "<M_arias". P, se torna espírito de 
resistência dos agentes de pastora( que enfren
tam os mais diversos perca(ços: a fafta de recur
sos para se fucomover; a conjuntura de corrup
ção; a poHtica de currais e ca6restos que tentam 
"amarrar o povo". <M_as continuam na certeza, 
de que os dias que vão raiando são os dias do 
mundo novo. 

JL região Suáeste enfrenta os desafios 
dos(as) tra6a(hadores(as) esquecidos(as), 
desamparados( as) desempregados( as). P, enfren
ta com grandeza a tarefa de fazer renascer a 
(uz de Cristo nesses mi(hões de rostos que por 
momentos, perderam o 6ri(ho. <R_§fazer nelês, o 
sem6{ante radiante de construtores( as) de uma 
história de grandes movimentos, de um tempo 

de significativas 
vitórias. <M_as con
tinuam na certe
za, de que os dias 
que nascem são os 
dias do tempo de 
gfória. 

:Na região Su[ 
o Cristo renasce na
esperança da mís
tica da fonnação e
do tra6a(ho cora
joso de com6ate ao
desemprego: os
grupos de geração de renda, a presença nos as
sentamentos. Os desafios de unificar as (utas
do campo com a cidade. <M_as continuam na cer
teza, de que os dias que surgem, são pedaços
indestrutíveis da nova sociedade.

P,m 2003 somos <PO em 16 P,stados do <Bra
siC em cerca de 80 dioceses. P,m 2004 queremos 
ser mais. P, queremos ser uma só. 2004 é o ano 
dos 25 anos da morte de Santo (])ias da Sifva, 
nosso mifitante que teve a vida arrancada, en
quanto (utava pe[a vida ... :Jvo renascimento da 
memória da futa de Santo (])ias, queremos ver 
renascer o Cristo que é nosso innão tra6a(hador, 
que é nosso e:{fmp(o e inspiração sempre. Quere
mos ver nascer muitos grupos, mas fonnar um 
só cotpo. <Bri(liar novas estrefu, mas numa cons
te{ação 6em unida, para vencer a escuridão. cra

rear os caminhos, para continuannos em roma
rias, construindo os novos dias. Sem medo, sem 
comodismo, sem individua(ismo, sem hipocrisia. 
Cientes da dureza do caminho, mas crentes na 
força da fé, das ações e até, da poesia ... 

Pe[iz Nata[ 
Pefiz 2004 

Pastora[ Operária do <Brasi[ 

Na ce Jesus e renasce a 
esperança 

Nasce Jesus e nos enche de luz 
Jesus nos ilumina na grande 

missão da construção do futuro 
do trabalho, 

presente nas iniciativas que já 
fazemos hoje. 

No Ano Novo estaremos em cena 
construindo o novo tempo 

Renasce a esperança e nos enche 
de confiança 

Esperança é herança, dos que na 
luta, plantaram a semente de 
liberodade e nos deixaram o

compromisso e certeza de que no 
Ano Novo aperfeiçoaremos o

futuro que já começou. 

Cristo nasce e renascemos 
todos(as), quando as estrelas da 
esperança vencem a noite escura 

do medo, da hipocrisia e do 
comodismo 



2004 exige trabalho e formação 

O Colegiado Nacional reúne-se de três em três meses e ori
enta a realização das atividades da PO, aprovadas em assem
bléia nacional, para que sejam implementadas pelo Secretaria
do. A última reunião ocorreu em 26, 27 e 28 de setembro, em 
Belo Horizonte/MG. O en
contro foi sediado na sede 
nacional do Movimento 
Graal no Brasil, urna entida
de que implementa lutas re
lacionadas com a questão da 
mulher. 

Nova cultura do trabalho 

Das reflexões políticas da reunião do Colegiado, a nova cul
tura do trabalho foi o tema principal, sobre o qual sintetizamos 
as seguintes reflexões: 

" O  cenário do mundo do trabalho exige 
a idealização e construção de uma nova cul
tura do trabalho, que valorize a realização 
humana e as relações de igualdade e soli
dariedade. 

Após avaliar-se em sua 
própria atuação, o Colegiado 
avaliou a participação da PO 
no Grito dos Excluídos, 
Campanha contra a ALCA, 
Coordenação dos Movimen
tos Sociais e Setor Social da 
CNBB. Foram definidos 

Respondendo a estas exigências existem 
alguns sinais. As experiências alternativas 
das mais diversas formas de geração de tra
balho e renda são estes sinais da nova soci
edade que desponta. São sementes e protó
tipo de uma nova organização do trabalho 
que exigirá a organização do tempo livre 
(ócio criativo). Nova sociedade, na qual as 
trabalhadoras e os trabalhadores poderão Membros do Colegiado Nacional da PO Junto com Coordenação 

da PO Minas Gerais 
apropriar-se novamente do trabalho, como 

fonte de realização. como eixos para as atividades de 2004: Trabalho e Formação.

Dentro do eixo Trabalho, o desafio de incentivar e participar de 

um movimento nacional contra o desemprego, que envolve atua
ções em movimentos de massa e formação de comitês solidários 
de trabalhadores(as) nos bairros. O eixo formação traz os desa
fios de se realizar um Encontro Nacional de Formação dos mili
tantes da PO e a preparação do II Simpósio Nacional "O Futuro 
do Trabalho na Sociedade Brasileira". 

Uma grande realização a ser desenvolvida por todos os gru
pos de PO no país em 2004 será a celebração da memória dos 25 
anos do assassinato de Santo Dias da Silva. Iremos levantar to
dos os locais e todos os eventos que recebem o nome de Santo 
Dias neste Brasil. 

Hoje, muito se fala em economia solidária, no entanto, a ver
dadeira experiência de economia solidária é a que rompe com a 
lógica do sistema capitalista. Que não só garanta a renda, mas 
que trabalhe a questão da cidadania, do protagonismo dos tra
balhadores, tendo como base sólida, os princípios de igualdade 
e solidariedade. Para isso, é necessária urna reeducação para a 
solidariedade. Além disso, os grupos de geração de trabalho e 
renda devem ter no horizonte, a utopia da nova sociedade, para 
não limitar os sonhos de querer apenas o básico para sobreviver, 
mas ter vida digna e plena para todos e todas, o que inclui o 
"mínimo vital", ou seja, uma renda para todas as pessoas, de 
forma incondicional. " 

PO do Nordeste faz o dia nascer feliz 

O Nordestão -Encontro da PO da região Norteste - repre- vemo Lula e os desafios dos movimentos sociais; 3 - Uma 

senta para a Pastoral Operária a expressão de luta e resistên- nova cultura do trabalho no mundo globalizado; 4 - Arte 

eia do povo nordestino, que diante das dificuldades encontra popular nordestina e suas diversidades culturais; 5 -As lu-

garra, coragem e teimosia para construir uma Igreja nova, tas sociais e o mundo imperialista. 

inserida na luta e na vida do povo. O momento marcante do encontro foi a realização da XIII 
A experiência inicia nos anos 1980, a partir da necessida- Romaria do Trabalhador do Estado da Paraíba, no dia 8, sábado 

de de discutir questões especificas da realidade dos/as traba- à noite. Uma grande romaria que homenageia a memória de Santo 
lhadores/as do Nordeste, e propiciar um espaço de celebra- Dias da Silva e, com animação contagiante, visa fortalecer a 
ção, animação e revitalização da caminhada da Pastoral Ope- luta do movimento dos(as) trabalhadores(as) desempregados(as) 
rária na Região. na Região. 

. A PO da região Nordeste realizou de 7 a 9 de novembro, em ........ N<? µ]timo 9ia, dof!1ingo, 9, o padre In�cio Neutscl�ling rea-
Campina Grande (PB), o IX 

-�
- �---

lizou a síntese dos estudos das ofici-
Nordestão que abordou O tema: nas, fornecendo pistas de atuação da 
"Um Outro Nordeste é Possí- PO dentro da conjuntura nacional, 
vel", com o lema: "Continuare-

ii;;��:::::���� 
com especificidades da região Nor-

mos na Luta pro Dia Nascer Fe- deste. O padre Inácio é da direção da 
liz". 

it«�mA 
Universidade do Vale dos Sinos -

Estiveram presentes, cerca de Unisinos, Porto Alegre/RS. 
80 participantes de 10 dioceses da '.,\Ili�- Segundo os(as) organizadores(as), 
região Nordeste, contemplando os o Nordestão é um processo de cons-
estados de: Rio Grande do Norte, Mi�� trução coletiva que começa nas vári-
Piauí, Maranhão, Ceará, Bahia e ��ff.+ as dioceses, com os seminários de pre-
a Paraíba, que sediou o Encontro. paração e com as campanhas fman-
A CUT, o MST e a CPT também 

â,ii�' a·=i;.. 
ceiras para passagens dos represen-

participaram com representações ....,��111.1+-l!II'"""'-- tantes dos estados. É momento privi-
locais. dias 07,08 e 09 de Novembro/2003 legiado para rever valorosos( as) 

Na abertura, dia 7, personalidades políticas de Campina Gran- companheiros(as) que com muito amor à luta, constróem a Pas-
de, incluindo representação da administração municipal, reali- torai Operária na Região. São palavras de membros da coorde-
zaram análise da conjuntura da região Nordeste, seguida de de- nação do evento:" Para nós que acreditamos no verdadeiro sen-
bate com o público, presente na Associação Comercial, no cen- tido da vida, o Nordestão significa a expressão evidente do Rei-
tro da cidade. no de Jesus, Ele que lutou por uma vida digna e plena de felici-

No dia 8, ocorreram os estudos de conjuntura utilizando a dade para o seu povo. Com muita esperança, pedimos ao Deus 
metodologia de distribuição dos(as) participantes em oficinas, Libertador uma mística nova para nos dar a lucidez necessária 
abordando cinco temas essenciais: 1 - Realidade do Nordes- para enfrentarmos os grandes desafios de uma nova cultura de 
te: Desafios e perspectivas no cenário nacional; 2 - O Go- trabalho." 
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Vencemos 2003 

Estamos no final de mais um 

ano· de caminhadas. Olhamos 

para trás e vemos que vencemos 

2003. O operário Luiz Inácio 

Lula da Silva chegou à presidên

cia do Brasil e, com este novo 

governo, chegou também, a cer

teza de que a esperança venceu 

o medo, mas que a luta não pode

parar. O governo que se instalou

não trouxe ainda, todas as sina

lizações e realizações que espe

rávamos, para transformar o nos

so país ... Sabemos, porém, que

o compromisso para a constru
ção da nova sociedade passa
também por nós, militantes das

diversas pastorais e movimentos

sociais.

Ficamos orgulhosos de ter na 

Presidência da República do 

Brasil, um homem de raízes ope

rárias e por ligar isto ao fato de 

que na história da nossa Pasto

ral Operária formaram-se muitas 

lideranças e dirigentes em vári

os níveis. 

Ficamos mais orgulhosos ain

da, por compreender que na his

tória da nossa Pastoral Operária, 

sempre estão surgindo novos(as) 

lideres. Alguns, silenciosamen

te ... Outros, imperceptivelmen

te. Líderes que animam o povo, 

na caminhada permanente, de 

construção da novo mundo pos

sível. Animada por estas lideran
çãs, a nossa PO realizou em 
2003, diversas atividades que en

grandecem a trajetória do povo 

de Deus: grandes romarias, 

simpósios, encontros de forma

ção, celebrações ... Tudo rechea

do de criatividade e mística! 

Diante disso, estamos confi

antes, porque o nosso compro

misso é certo! 

Quanto ao compromisso do 

governo, é certo que estaremos 

a cobrar ações, que sinalizem 

para as transformações necessá

rias no nosso país. 

Olhamos para a frente e ve

mos que venceremos 2004. 

A mística de Santo Dias e o 

futuro do trabalho 

O texto a seguir é a fala de Ana Dias da Silva, que foi casada com Santo Dias da Silva por 
14 anos. Neste depoimento, ela revela o lado mais humano da militância. 

Todos(as) nós sempre lutamos pela transfonnação, do e avaliava a experiência vivida nas casas. E o povo 
e neste processo acontecem muitas mudanças nas nos- dividia o pouquinho que tinha, porque acreditava que a 
sas vidas, nos nossos filhos, na nossa família. Lembro- vitória seria de todos(as). Era momento de fé, esperan-
me de um fim de ano. Era época de Natal e a empresa ça, de partilha de um Evangelho vivo. 
fazia grandes festas. Alguém falava que depois que a gente ganhasse o 

Naquele momento, houve urna greve e o Santo con- governo, teria que "segurar muito mais as pontas", por-
quistou lá muitas vitórias: café, horas extras noturnas, que ia ter que garantir a permanência e instalar a mu-
uniforme, insalubridade e várias coisas que o Santo dança. Ia ter que manter tudo o que falava... E hoje 
conseguiu junto com os trabalhadores, na organização. temos um Presidente que é trabalhador. Essa esperança 
Alguns companheiros do Santo porém, não aderiram, que venceu o medo ... E ele não chegou lá sozinho. Fo-
porque não concordavam com a greve. E aconteceu que ram aqueles que estavam lá, naquela época, que fize-
ele foi demitido e os meus filhos, que tinham 4 e 5 anos ram essa virada,junto com os(as) novos(as) militantes. 
estavam contando com a festa de Natal, estavam espe- i__.;;;iF:
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o Santo Dias e Dom Mauro, em at_o_c-el"'"eb"'"r-at ... iv_o __ E estamos todos(as) neste barco: de esperança, mas tam

rando um momento de alegria e o Santo foi demitido 110 semitério onde está enterrado o Santo Dias bém de cobrança. Porque nós também temos o com
dias antes da festa. E os meus filhos se perguntavam: mantínhamos nosso engajamento e éramos muito cha- promisso. Nós, que acreditamos, somos símbolos. E 
porque que o papai fez isto e agora ele não pode ir à mados para dar o testemunho de estar juntos. Íamos insistimos, porque temos essa esperança de 
festa, mãe? E era dificil colocar na cabeça de crianças nos grupos de mulheres, grupos de batismo, das famíli- trabalhador(a) que constrói o futuro e mantemos nossa 
que, naquele momento era mais importante a greve e a as, vicentinos. E o Santo fazia o intercâmbio com o chama viva, porque essa chama não pode morrer. 
organização, do que aquele presente que era comprado pessoal que não tinha fé. Ele não era muito falante: A gente acredita tanto ... E tem tantas pessoas ain
pelo patrão ... Era difícil caber na cabeça deles que os ouvia muito, observava muito, para poder opinar. Mas da, que não acreditam. Queríamos a democracia. Veio 
filhos dos amigos do papai tinham presentes e eles não tinha muita fé. Acreditava muito. uma "democracia", mas veio também a descrença e o 
tinham. E eles sofreram ... Não só neste, mas em outros Na época em que eram proibidas aglomerações, a sentimento de que o outro vai fazer pra gente. Ora, nós 
momentos. gente fazia os encontros nos colégios. Mas alguns lo- é que temos que buscar o caminho. Nós entramos nisso 

Houve muitas coisas que aconteceram na vida da cais fechavam a porta pra nós, porque éramos vistos por uma causa. E a gente se pergunta: cadê boje o com
gente e o pessoal da luta nem percebeu. Todas as dure- como comunistas, como agitadores ... Mas, a gente con- promisso? 
zas dentro de casa, todas as cobranças dos filhos. Era tinuava, porque acreditava na virada, na mudança. De Sant0 tinha 3'.'1-anos- quando morreu-e ti-nha muita 
muita reunião. Era Sindicato, era Pastoral Operária e cada encontro, se esperava voltar melhor. Às vezes vol- coisa ainda para fazer. Ele não deu, tiraram a vida dele. 
outros movimentos. Eu ia muito com ele, eu estava tava pior. Mas nos alentava saber que "pra dar a vira- E essa vida deixou esperança de muita gente continuar. 
acompanhando e acreditava em tudo aquilo ... Mas às da", tinha muita gente do nosso lado. Continuamos com desafios, porque temos desem
vezes ele ia sozinho e quando ele entrava em casa e eu Tivemos vitórias. Não foi só sofrimento. Lutamos prego, drogas, violência crescente ... nas cidades e na 
olhava o rosto dele, eu já sabia: ele estava desemprega- por escola, por água, por luz, por esgoto, por creche, roça. 
do. O tempo que o Santo tinha fora da militância era asfalto e todas essas conquistas foram através das lu- Mas continuamos. Porque temos a mística. E temos 
para estudar. Estudava desenho, mecânica etc. Mas tas e tinha uma união de trabalhadores(as), de donas coragem de dizer aos jovens que tenham força, espe
mesmo assim, ele perdia emprego. E a família cobrava. de casa, de pessoas de outra religião, tinha muita gente rança, porque há um caminho bonito pela frente. Só a 
Por que é que o Santo entra nisso ... ? unida e quando estava junto, tinha força, tinha espe- mística. Porque a gente pode perder tudo, mas não pode 

E em cada momento destes eu me perguntava: e ago- rança. perder a fé e a esperança. 
ra? Continuar a lutar de novo? Porque somos persegui- Em 78 foi uma virada em toda essa luta. As oposi- E continuamos. Porque temos parceiros. Podemos 
dos, se queremos o bem para todos(as)? ções tomavam conta dos sindicatos. Tinha uma corren- contar com Casas de Solidariedade, cooperativas, Pas-

Tudo isso a gente passava entre quatro paredes e te, responsabilidade, engajamento. toral Operária, desempregados que vão se unindo. 
ainda chegava nas reuniões e tinha que passar força e Quanto teve as primeiras greves, os clubes de mães Tem muita esperança. E tem novas lutas, como a 
esperança para os outros. Tinha que transmitir espe- iam para as ruas, levando jornalzinho "rodado" no preservação do meio ambiente, a preocupação com a 
rança, força e coragem. mimeógrafo à álcool. Porque não aparecia nossa luta água ... Temos novas preocupações, novas lutas, mas 

Já imaginou o sofrimento da gente? no rádio, nem na televisão, nem em jornal... Nada. que, na verdade vêm reforçar nossa esperança e nossa 

O importante é manter o 
engaiamento 

Muitas durezas aconteciam na nossa vida, mas nós 

Então, quem era o porta voz? Nós, militantes das pas- força. 
torais, dos grupos de CEBs , de Igreja ... que distribuí- Porque, não importa a época ou o tipo de luta: o 
amos aqueles materiais de casa em casa. As donas de engajamento, a fé e a esperança tem que ser mantidas. 
casa por mais simples que fossem, iam para as ruas 
com sacolinhas, pedir alguma coisa para os grevistas. 
E a gente juntava nas igrejas, todo o material arrecada-

Ana Dias da Silva é companheira, viúva de 
Santo Dias da Silva 
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11Por uma terra sem 

males" 

No ano de 2001, um grupo de desempregados ini
ciou, na região de São Miguel Paulista/SP, o projeto 
de urna Casa de Solidatiedade e chamou-a de Casa 

"Por uma terra sem males". Escolheram este nome 
por causa do desejo de w11a terra sem desemprego, na 
qual todos(as) usufruam de tudo. A Casa era um so
nho acalentado desde a década de 80 e a Campanha da 

Fraternidade de 1999 com o lema "Sem Trabalho ... 
Por quê? fez a organização "pegar fogo" e os(as) mili
tantes só sossegaram quando conquistaram o local. 

Em 2002, iniciaram um mutirão para reforma 

da casa conquistada. Em maio de 2003. foi inaugu

rada a tão sonhada " ... Terra sem males". 

HoJe ela funciona na reg1ão da diocese de São 
Miguel Paulista e está aberta a trabalhadores(as), prin
cipalmente os(as) desempregados(as), com os objeti
vos de acolher, formar e organizar. Para concretizar 
estes objetivos, existe uma equipe que se reveza em 
plantões para receber e ouvir os(as) trabalhadores(as). 
São promovidos cursos de capacitação profissional e 
curso bíblico. A coleta seletiva e confecção de doces e 
salgados também fazem parte das atividades da Casa. 

Membros da Casa em Manifestação contra o Desemprego 

Rede contra o 
desemprego 

A Pastoral Operária da Região Nordeste, por meio 
das dioceses representadas no 9° Nordestão, que ocor
reu de 7 a 9 de novembro, em Campina Grande/PB, 
selou o compromisso de animar e participar de um mo
vimento de desempregados(as). O compromisso foi fir
mado no encerramento do Encontro, quando os(as) mi
litantes presentes receberam uma rede em miniatura, 
confeccionada por mulheres de grupos de geração de 
trabalho e renda da região. A rede simboliza o traba
lho criativo dos novos grupos de trabalho que surgem 
e representa também, a urgência de se firmar uma 
"Rede" articulada de movimentos contra o desempre
go. Ao receberem o símbolo, os(as) representantes das 

Plenária do IX Nordestão 

.dio·c·e·ses·repetÜ-am uma frase de compromisso:" Mo

vimento permanente contra o desemprego: construa 

este sonho". 

A luta inspira 

No Encontro "Nordestão" havia muitos(as) poetas 
populares. Há até quem possa ter se tornado poeta· lá, 
naquele momento. A poesia que transcrevemos a se
guir foi escrita por Sebastiana ( chamada de Til) da PO 
de João Pessoa, uma mulher que não tem tradição de 
fazer poesias, mas que de ora em diante talvez passe a 
ter. 

Unamos-nos, trabalhadores, 
Chegou a hora de darmos as mãos 
Seja na indústria, no comércio ou no campo 
Chegou a hora da nossa libertação 

Trabalhadores(as) de salário sempre baixo 
O Sindicato na mão do patrão 
Custo de vida galopando em desespero 
Só tem saída com a nossa organização 
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Economia Popular 
Solidária 

A PO de Pelotas/RS anima e acompanha 12 gru
pos de geração de trabalho e renda, além de estar 
engajada na organização de hortas comunitárias ur
banas em parceria com a CPT - Comissão Pastoral 
da Terra, na periferia de Pelotas. Segundo os(as) mi
litantes da PO, este trabalho de acompanhamento 
junto a grupos de economia popular solidária, que 
inclui coleta solidária, movimentos sociais (MTD e 
MNLM) e as hortas comunitárias urbanas visa con
tribuir na organização, comercialização, formação 
técnica e no resgate humano de cada pessoa, para 
que seja sujeito da construção de uma sociedade justa 
e solidária. O grupo de PO participa também, na 
organização dos grupos, em cooperativas, a 
COOPRESSUL (Cooperativa de Economia Solidá
ria do Sul). 

Este acompanhamento iniciou-se em 1998, com 
o advento do Fórum de Economia Popular Solidária
e a partir de 1999, com a Campanha da Fraternida
de sobre o desemprego.

Nos dias 7 a 9 de novembro, ocorreu a I Feira de 
Economia Popular Solidária da Região Sul, com o 
apoio da PO, CPT, Cáritas, Universidades, Sindica
tos, Prefeitura de Pelotas e outras entidades. 

Pastoral Operária no 
Fórum Social Mundial 

Nos dias 16 a 21 de janeiro de 

2004 ocorre o Fórum Social Mundial. 
Será realizado na Índia (Mumbai). A 
Pastoral Operária do Brasil participa, 
sendo representada por duas pessoas 
integrantes do Colegiado Nacional. 

Os representantes levam um 
"folder" que apresenta o perfil da PO 
e contém textos sobre "O Futuro do 
Trabalho". O material foi composto em 
português e em inglês. 

f 

NI S, FILHO DE 
,, 

Ninguém ouviu / um soluçar de dor/ no canto do Brasil. 

Um lamento triste / que sempre ecoou /

Desde que o índio guerreiro / foi pro cativeiro / e de lá cantou. 

Negro entoou / Um canto de revolta pelos ares / no Quilombo dos Palmares / Onde se refugiou I 

Fora a luta dos inconfidentes / pela quebra das correntes/ nada adiantou. 

E de guerra em paz/ de paz em guerra / Todo o povo dessa terra /

Quando pode cantar / canta de dor 

Com este sentimento popular Sofonias, filho de 
Cuxi, levantou sua voz no tempo de rei Josias (639-
609 a.C.), profetizando em Jerusalém, capital do Rei
no de Judá. Pouco sabemos deste profeta. Porém, tor
na-se significativa a memória bíblica que conserva sua 
atuação histórica. 

Filho de Cuxi, é o traço típico da sua identidade 
(Sf 1, l ). Para seus contemporâneos Cuxi evocava uma 
realidade bem concreta: a dos habitantes de "Etiópia" 
, africanos do sul do Egito, caracterizados, pela sua 
cor negra. Cuxi remete pois a "negritude": raça, na
ção (Is 18,1-2), gênio guerreiro (Is 37,9) (Na 3,9) cul
tura (Nm 12,1-10), habilidade (Jó 6,19) (Jr 36,14), 
caráter dos seus habitantes (Jr 13,23). 

Sofonias, filho de "negro" atua numa época 
marcada por mudanças sociais que tentam resolver 
situações de crise. A nação saía de uma época marcada 
por governos de reis opressores -Manasses e Amon-, e 
aguardava com expectativa as reformas sócio-religio
sas promovidas pelo rei Josias. 

Neste contexto, a voz do profeta "filho do negro" 
ecoou em Jerusalém denunciando a ordem social 
legitimadora de injustiças e opressões contra os po
bres que prevalecia em Judá. A gravidade da situação 
levou-o a anunciar o Dia da Ira de Javé (Sf 1,14-18) 
como sentença do julgamento do próprio Deus contra 
as instituições e representantes legitimadores da or
dem social perversa (Sf 1,8-12), por causa de não res
peitarem a Aliança estabelecida entre Deus e seu povo 
(Sf 3,1-5). 

Mais importante ainda, Sofonias entoou um apelo 
de convocação aos "humildes da terra", aos pobres e 

camponeses empobrecidos pelo sistema tributário, para 
manter-se firmes nas suas responsabilidades com a 
Aliança realizada com Deus, cuja expressão maior é a 
prática da justiça e do direito: 

"Procurai o Senhor, todos vós, os humildes da ter
ra, que praticais o direito por ele estabelecido, procurai 
a justiça, procurai a humildade, assim, talvez estejais 
ao abrigo, no dia da cólera do Senhor" (Sf. 2,3) 

Por fim, Sofonias, filho de Cuxi, exorta à militância 
popular dos pobres de Javé (anawin) na esperança de 
contar com o apoio do Senhor, quem garante: 

"O resto de Israel não mais cometerá iniqüidade; 

nunca mais dirão mentiras, de sua boca não escapa

rá mais um modo de falar enganador; mas pastarão e 
repousarão sem que ninguém os faça tremer"(Sf3,13). 

Negritude está associada hoje, não mais a escravi
dão e lamento, mais a resistência e festa, identidade e 
cultura negra. Negritude é hoje exercício de cidadania, 
desafio à democracia e clamor de justiça social. 

Negritude é profecia. É denuncia de práticas soci
ais que geram discriminação, exploração, exclusão, 
marginalização, preconceito. Também é anúncio de tem
pos de redenção pela afirmação da democracia, liber
dade, comwlhão racial, valorização das culturas. Mais 
sobretudo é apelo às mudanças sociais e à responsabi
lidade militante que cabe aos trabalhadores e pobres 
na instauração de uma nova ordem social. Um outro 
Brasil é possível! 

Lucho Torres Bedoya 
Assessor do CEBI-CE - lucho@µdital.org.br

Hoje, cerca de 80 milhões de brasileiros, 
quase metade da população (46%), possui 

ascendência africana. No entanto, recai 
sobre esta grande parte da população os 
piores índices sociais brasileiros. Estudos 1 

do Instituto de Pesquisa Econômica e 
Aplicada (IPEA) indicam que de cada dez 1
pobres, seis são negros. Enquanto cerca de 

22 % da população branca é considerada 
pobre, este percentual na população negra 

é mais do que o dobro (47%). 
"Essa desigualdade secular trava o 

desenvolvimento; concentra riquezas e 
oportunidades nas mesmas mãos; condena 
o país a viver o seu potencial pela metade. ! 
Por isso a promoção da igualdade racial
não é apenas um compromisso ético, mas 1

é também uma diretriz política e 
econômica de desenvolvimento", explicou 
o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva na
cerimônia do Dia da Consciência Negra e

lançamento da Política Nacional de 
Promoção da Igualdade Racial, em União 

do Palmares (Alagoas). 

Fonte.: Boletim eletrônico Em questão (N. º 114 de 20/11/2003 

Receba as notícias da PO em casa. Faça sua assinatura. �liiiWiiiÍH�tr� 
�D Sim quero assinar

Nome· ....................................................................................................................................................................................................................................... .. 

Endereço: . ........................ ...................................................................................................... .......... ............................................................................ .. 

................................................................................................................................. nº ............................ Data Nasc.: ............ J ............ J ............ .

Bairro ...................................... ................................................................................................................... CEP ..................................... -...................... . 

Cid.· .............................................................................................................................. ................................................................ Est.· .............................. . 

Tel.: ............................................................................................ E-mail: .................................................................................. .................................. . 

Banco: Bradesco • Agência: 500-2 (Praça da Sé) • Conta: 47591-2

Nome: Instituto Nacional Santo Dias 

Para fazer a sua assinatura, basta preencher o cupom, depositar em 
nossa conta correllte o valor correspondente da assinatura e enviar-nos o 

comprovante de depósito pelo fax(Oxxll) 3104-4382. 

Assinatura Anual: R$ 10,00 (dez reais) 

Assinatura de Apoio: R$ 15,00 (quinze reais) 

Assinatura para o Exterior: US$ 10,00 (dez dólares) 

(Schlesien), legítima Alemanha Oriental. 

Aos 15 anos já era soldado na 2ª Guerra Mundial e aos 17 foi 

expulso da Silésia junto com mais 12 milhões de compatriotas. 

Foi operário de minas de carvão e a partir de 1947, militante da 

JOC Alemã. Em 1955, torna-se missionário voluntário da JOC 

no Brasil. Em 1979,já de volta à Alemanha, promoveu ação de 

solidariedade na Diocese de Essen, em favor da família de Santo 

Dias da Silva, operário assassinado em São Paulo. Seu grande 

desejo era manter uma fundação de solidariedade para promo

ção e capacitação de líderes operários(as) comprometidos(as) 

com a construção de uma sociedade nova e justa. Paulo faleceu 

em 02/11/90. 
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Populaejão Negra e o Trabalho 
Para o falecido e premiado geógrafo Milton Santos 

a situação de exclusão vivenciada pelos negros brasi
leiros é "estrutural e cumulativa" e, portanto, deve ser 
analisada sob a perspectiva histórica. Seguindo essa 
orientação vemos no estudo minucioso de Emília Viotti 
da Costa, que durante a escravidão de 4,5 séculos, to
das as modalidades de trabalho manual eram executa
das por mãos negras. Os brancos, ainda que excluídos 
pela pobreza, podiam denunciar, delatar, castigar, pu
nir negros e negras que não se submetiam à ordem so
cial. 

A sociedade brasileira foi construída dessa forma. 
De um lado as elites, do outro o povo. Vale ressaltar 
que a resistência à opressão sempre ocorreu e a cultura 
foi um desses espaços de consolidação da pluralidade 
étnica. Todavia, o mesmo não se deu no campo do tra
balho, que sempre esteve sob o controle das elites. A 
substituição da mão de obra escravizada pelo trabalho 
imigrante inicia o processo de alijamento do 
afrodescendente da possibilidade de controlar os meios 
de produção. Os homens negros eram recusados e se 
tomavam 'desocupados'. Logo após a Proclamação da 
República estabelece-se o crime de vadiagem e os ne
gros desempregados e desocupados tornaram-se o alvo 
central dessa punição. 

Na atualidade pode-se constatar como a população 
negra vem sendo preterida da possibilidade de inclusão 
social e econômica e soma a maioria dos desemprega
dos estruturais, aqueles que não têm conhecimento su
fi ciente para acompanhar as transformações 
tecnológicas do mercado de trabalho. 

Estudos do IBGE alusivos às condições de vida da 
população demonstram como os afrodescendentes vêm 
sendo discriminados negativamente ao longo da histó
ria. A Síntese de Indicadores Sociais 2002 divulgada 
este ano mostra como a desigualdade racial no país 
coloca os pardos e pretos, em ampla desvantagem na 
sociedade brasileira. Segundo esse estudo, entre 1 % da 
população rica, cerca de 88% são pessoas brancas; en
tre os 10% mais pobres, 68% declararam-se pretos ou 
pardos. O homem negro ou pardo ganha 30% menos 
do que a mulher branca, a qual, historicamente, mes
mo com escolaridade e cargo similar, ganha menos que 
o homem branco. No que se refere à educação, obser
va-se como a realidade é perversa para os pretos e par-

dos. Dentre os jovens brancos de 20 a 24 anos, 53,6 % 
atingem a wüversidade e apenas 15,5% são pretos e 
pardos. Os jovens afrodescendentes ingressam tardia
mente e levam mais tempo para concluir seus cursos e 
dentre aqueles que têm 12 anos ou mais de estudo, a 
desvantagem salarial em relação à população branca 
também se mantém: os pretos e pardos recebem pouco 
mais da metade do salário dos trabalhadores brancos. 

Tamanha desigualdade é inegavelmente estrutural 
e seguindo a sábia orientação de Milton Santos a his
tória deve ser o método a subsidiar políticas de ações 
afirmativas capazes de incluir os negros na educação, 
em especial, no ensino superior de qualidade, que pos-

sibilita o acesso ao mercado de trabalho. Cabe aos 
movimentos sociais e à sociedade como um todo, dar 
o primeiro passo, com o reconhecimento da necessi
dade de se reparar aqueles e aquelas que durante 4,5
séculos produziram a riqueza do país e que hoje so
mam a totalidade dos brasileiros, que não conseguem
usufruir dos direitos mínimos (saúde, educação e tra
balho), que compreendem o IDH - Índice de Desen
volvimento Humano.

Rosangela Malachias 
É doutora em Ciências da Comunicação pela ECAIUSP. 

GOVERNO LULA: 
UM MOMENTO CONTRADITÓRIO 

Vivemos um momento extremamente difícil da vida nacional. Elegemos um governo no qual depositamos 
as nossas mais fundas esperanças e, no entanto, não vemos as mudanças ocorrerem no ritmo que gostaría
mos, pelo contrário, vemos muitas vezes iniciativas que não nos agradam. 

Por que isso acontece? O governo Lula é fruto de uma ampla composição de forças políticas, que vai do 
centro até a esquerda e essa característica o toma propenso a contradições. Além disso, no campo interna
cional, o imperialismo norte-americano está com o máximo de agressividade, tanto no plano econômico 
como no político e no militar. 

Internamente, não temos em nosso país uma forte mobilização de massas pressionando, cobrando, pro
pondo políticas de interesse das maiorias populares. Tudo isso faz com que o governo tenha como tendência 
fazer uma administração tímida, conservadora, temerosa da perda de aliados e da desejada maioria no 
Congresso Nacional. 

Curiosamente é, até hoje, na política externa, a área em que o governo mais mostra a sua cara progres
sista, enfrentando os EUA na ALCA (Área de Livre Comércio das Américas) e o conjunto de países ricos na 
OMC (Organização Mundial do Comércio). 

Tristemente, é nas políticas públicas mais ligadas aos compromissos históricos do PT que o governo 
mais frustra os setores que o elegeram: reforma agrária, povos indígenas, questão ambiental, etc., etc. 

Não há outro caminho - só a mobilização popular, a participação organizada dos trabalhadores, a pres
são de massa sobre o Estado poderá fazer com que o governo caminhe na direção esperada pelos que o 
elegeram. É fundamental que se crie uma dinâmica política na sociedade brasileira que mude a correlação de 
forças favoravelmente às maiorias populares, aos excluídos e excluídas. 

Neste sentido é muito bem vinda a iniciativa, por parte de entidades, pastorais sociais e movimentos 
populares e sindicais de todo o país, de construção da Coordenação dos Movimentos Sociais. Esta pode ser 
a ferramenta que precisamos para alavancar as mudanças, a partir do protagonismo do povo brasileiro. 

Paulo Maldos 

CEPIS - Centro de Educação Popular do Instituto Sedes Sapientiae 

+ De 10 a 20 de Novembro - Marcha do MST pela Reforma
Agrária, de goiânia à Brasília

• 

• 

Miami 

bro - Dia Nacional da Consciência Negra 

+ Dia 21 de Novembro - Manifestações contra a Alca - Dívida e

Militarização, nas capitais

+ Dia 30 de Novembro - Corrida Contra a Fome nas Capitais

(Ação da Cidadania).

+ De 05 a 07 de dezembro - Reunião Ampliada do Colegiado
Nacional da PO do Brasil - Na Casa dos Oblatas - São Paulo -
Rua Pe. Marchetti, 596 - Ipiranga. Com Assessoria de Pe. Inácio
Neutzling, Pe. Alfredo Gonçaves, Dep. Vicente Paula da Silva
e mais companheiros e companheiras das PO' s de todas as

past\\ral , 
Operaria 
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o 
Os indicadores econômicos vêm apontando re

cordes positivos no que diz respeito à queda do 
risco Brasil e à alta dos títulos da dívida externa 
do país. Ou quanto ao volume de negócios da Bol
sa de Valores ou a cotação do dólar. 

Os principais jornais apressam-se em estam
par, nas primeiras páginas, manchetes relativas à 
"euforia do mercado". 

Na contramão dessa euforia, entretanto, os 
mesmos jornais citam o relatório do Banco Mundi
al, em que "a América Latim� aprofundou sua con
dição de região mais desigual do mundo durante 
os anos 90, comprometendo qualquer esforço para 
a retomada de um crescimento sustentável". 

Este é o resultado do estudo "Desigualdades 
na América Latina: Rompendo com a História", 
apresentado dia 7 de outubro pelo Bird (Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimen
to). 

No caso do Brasil, segundo a análise, "o 
país continua sendo o mais desigual da região 
mais desigual", perdendo apenas para a renda 
das cinco nações africanas. 

São duas faces de uma grande contradição da 
sociedade brasileira. De um lado, o descompasso 
entre o sistema financeiro e a macroeconomia. 
Do outro, os serviços sociais. 

As cinco últimas décadas, de acordo com o 
relatório, tiveram ciclos de forte expansão eco
nômica e recessões; modelos de crescimento ba
seados no consumo interno ou nas exportações; 
intervenções do Estado e reformas liberais; dita
duras e democracias. Essas mudanças não modifi
caram em nada a situação de nenhum dos países 
em termos de distribuição de renda". 

Podemos pensar: é possível comemorar o cres
cimento econômico quando este aumenta o 
desequilíbrio entre pobres e ricos? 

Outros dados citados no jornal: "A principal 
conclusão é que os 10% mais ricos da região de
têm hoje 48% da renda total. Na outra ponta, os 
10% mais pobres ficam com apenas 1,6% do 
bolo". (Reportagem de Fernando Canz;an, ;n: 
Folha de S. Paulo, 08/ 10/03, pág. -810). 

Esta desigualdade pode ser encontrada em 

DOS 

SEM VOZ 

qualquer lugar das cidades, e estão gravadas com 
dor e lágrimas no rosto de uma multidão cada vez 
ma1or de "sem": sem terra, sem teto, sem em
prego, sem saúde ... É o Grito silencioso dos sem 
voz! 

Multidão anônima e esquecida que vive em 
seu cotidiano as conseqüências perversas de uma 
opção econômica que privilegia o lucro dos 
especuladores financeiros e relega às periferi
as, às favelas, aos cortiços e aos lixões um nú
mero crescente de cidadãos e cidadãs. Gente 
indefesa, condenada a um mutismo de séculos. 

É o Grito das crianças que continuam sub
nutridas e condenadas ao trabalho infantil; o 
Grito dos jovens e adolescentes condenados pela 
droga e o crime organizado ou pela prostitui
ção; o Grito de camponeses, indígenas e 
migrantes vítimas do desemprego e do latifún
dio, e o Grito de inúmeras mulheres violenta
das por seus companheiros. 

Grito silencioso, seni nome ou sobreno
me, que se levanta mudo e surdo da grande 
procissão dos esquecidos. É também o Grito 
de guerra de quem não se deixa abater, car
regando estas marcas na memória. 

Brasileiros 
lutam por 
melhores 
condições no 
país, sem 
abertura 
econômica 

Negação de uma sociedade que idolatra o mer
cado total, exacerba a produção e o consumo, 
devasta os recursos naturais e o meio ambiente e
se rege por um patriarcalismo arcaico e autoritá
rio. Mas é também afirmação de uma utopia mil 
vezes começada e mil vezes interrompida, que se 
mantém acesa no sonho dos que ousam buscar 
alternativas e, por veredas das mais diversas, lu
tam para tomá-las realidade. 

É esse clamor silencioso e dualista que o Grito 
dos Excluídos procura revelar à população. Faz na 
certeza de que, entre as forças da morte e as da 
vida, trava-se um combate cuja vitória pertence 
a estas últimas, da mesma forma que a cruz foi 
vencida pela ressurreição. 

Por mais que os impérios apontem suas armas 
para os "descartáveis" e que as forças de repres
são calem e enterrem as aspirações, a memória 
permanece ativa. 

Resumidamente, a memória traz, ao mesmo 
tempo, a realidade dessa sociedade desigual e 
assimétrica e a esperança de firmar o compromis
so por um novo mundo justo! 

A Coordenação 

Ecos 

ARACAJU reuniu, dia 07 /09 na 
caminhada pela avenida, aproxi
madamente 25 mil pessoas, den
tre estas várias entidades e mo
vimentos, como MST, MOPS/SE, 
Setorial de Crianças, Adolescen
tes e Jovens de Sergipe - SECAJ/ 
SE, Pastorais Sociais, Sind. Dos 
Bancários, SENGE, CMP /SE, CUT / 
SE, MAB - Movimento dos Atingi
dos por Barragens de Sergipe, Co
mitê Sergipano em Defesa da 
Aposentadoria da Dona de Casa, 
Mandato Popular, CONAL, DCE/ 
UFS, DCE/UNIT e outras mais que 
mostraram que a exclusão está 
em todos os âmbitos e ambien
tes. Foram apresentadas várias 
temá-ticas da exclusão social, 
feitas através de apresentações 
culturais. 

ESTÂNCIA, UMBAÚBA, entre ou
tras também participaram. 

Ecos 

Na cidade de JoÃo PESSOA, o Grito 
foi realizado no dia 05. Mais de 5 mil 
pessoas participaram e estavam orga
nizadas em 4 blocos, cada um com um 
tema: Soberania, Trabalho, Idosos e

Políticas Públicas. 
A concentração e o início da 

caminhada foram na lagoa, pas
sando pela rodoviária e terminou 
na praça dos 3 poderes. 

Pelas ruas do centro, com muita 
animação, os participantes fizeram 
panfletagem e recolheram assinaturas 
para o Plebiscito Oficial sobre a ALCA. 

Houve participação de várias pas
torais e movimentos. Os que mais se 
destacaram foram o MEL (Movimen
to Espírito Lilás), com muito colori
do, o movimento de moradia e a 
campanha contra a ALCA. 

Percebeu-se uma presença menor 
da Igreja neste ano, fazendo com que 
vários movimentos e pastorais se 
comprometessem a assumir mais o 
próximo Grito em 2004. 

ffGENTE É PRA BRILHAR 

A VIDA EM 1 º LUGAR'' 

Ecos 

Em BRAsluA, dia 07, na Feira 
Permanente de Samambaia, 400 
pessoas participaram das ativida
des culturais e da mística do Gri
to. O grupo de Capoeira Tucum 
dos Palmares aproveitou para gri
tar sua indignação contra a mor
te de um de seus mestres assas
sinado no ano passado. Houve 

também a apresentação do rap 
"Alca Não". Durante a execução do 
Hino Nacional e a oração do Pai Nos
so, os populares que estavam no lo
cal uniram-se aos manifestantes. 

As atividades encerraram-se com 
um mutirão de vacinação. Pelo me
nos 50 ativistas marcaram presença 
no desfile oficial. 

Ecos 

Bahia 

Aproximadamente 3 mil pesso
as marcharam com o Grito logo após 
o tradicional desfile dos Estudantes,
em ILHÉUS .

Nos dias 05 e 06 de setembro, acon
teceu, em SALVADOR, o Seminário de 
Conscientização e Reflexão. No dia 07 
houve a participação de cerca de 30 mil 
pessoas, dentre elas 4 mil Sem-Terras. 
O Grito foi promovido pela Coordena
ção de Ação Social da Arquidiocese. 

OUTROS MUNICÍPIOS celebraram: 
Itaberaba, Feira de Santana, Rio Real, 

Vitória da Conquista, Ubaitaba, Prado, 
Glória, Riacho do Santana, Posto do 
Mate, Matina, Pintadas, Paulo Afonso, 
lrecê, SenhordoBonfim, ltiraçu, Utinga, 
Cipó, Ubata, Eunapolis, Camacan,Araci,
ltapetinga, Jacobina, ltabuna, Ilhéus, 
Nova Viçosa, Riachão do Jacuibe, Rio 
do Pires, Bom Jesus da Lapa, Rui Barbo
sa, Santa Luz, BarroAlto, Medeiros Neto, 
Coité, Teixeira de Freitas, Vanderlei, Ca
pim Grosso, Catu, Conde, Mundo Novo, 
Jequi-tibá, Sobradinho, Nazaré das Fa
rinhas e Várzea da Roça. 

Caminhada em Ilhéus após desfile dos Estudantes reuniu cerca de 3000 pessoas 

Ecos 

Arriazonas 

Em MANAus,ocorreu uma fei
ra com exposições das pastorais, 
movimentos e entidades na Pra
ça do Congresso, Centro da ci
dade e que terminou no domin
go com o "Grito de Esperança e 
Louvor", com a presença de ca
tólicos, evangélicos, afros, sin
dicatos, pastorais e associações, 
utilizando um trio elétrico para 
darem seu Grito. 

Foram coletadas aproximada-

mente 25 mil assinaturas a favor 
do plebiscito contra ALCA. 

A cidade de URUCURITUBA fez 
seu 1 º Grito, em que participa
ram aproximadamente 60 pes
soas, que já começaram a pen
sar no próximo, além da contri
buição para o abaixo assinado 
contra a ALCA. 

OUTROS MUNICIPIOS participa
ram, como, Coari, Manacapuru, 
ltacoatiara. 



Ecos 

Em CAMPos, cerca de 650 pes
soas participaram do ato na Ave
nida 28 de março, junto com o 
Desfile oficial. Entre os partici
pantes, estavam 237 cortadores 
de cana da Usina Santa Cruz que 
estavam em greve se manifes
taram contra as condições de 
trabalho a que são submetidos. 
O desfile se dividiu em alas, en
tre as quais, uma protestando 
contra a ALCA e os Transgênicos, 
e outra mostrando as conquis
tas da Reforma Agrária. 

Na cidade do Rio DE JANEIRO, 
foram coletadas assinaturas 
para a convocação do plebisci
to sobre a Alca, em vários pon
tos da cidade (Central do Bra
sil, Pça. XV Cinelândia e etc). 

Além de algumas atividades 
isoladas como a do Grupo Resistir 
que realiza todo o dia 07 uma ma
nifestação cantando o Hino Naci
onal como símbolo de protesto em

frente aos palanques oficiais. 
As cidades do interior, em 

Ecos 

o bloco de FLORIANÓPOLIS con
tou com cerca de 300 pessoas. 
Em CHAPEcó, ho_uve a participa
ção de 80 blocos, sendo que o 
Bloco dos Excluídos somou 400 
manifestantes. Já em XANXERÊ,

cerca de 300 pessoas participa
ram do Grito. 

Em CAPIVARI DE BAIXO, a parti
cipação deu-se no desfile ofici
al com cerca de 60 membros -
MNU, JUVENTUDE, ZUMBI DA 
IGUALDADE, entre outros. No 
munidpio de São Miguel do Oes
te, aconteceu a apresentação de 
3 grupos - peça teatral sobre ex
clusão, painel cartaz do Grito 
sobre soberania, Brasil que se 

sua maioria, se deslocaram para 
Aparecida do Norte (aproxima
damente 500 ônibus). 

Já em TERESÓPOLIS, o fórum 
Municipal de ECOSOL, junta
mente com a Feira de Trocas da 
Comunidade do Poço do Peixe, 
fez, como atividade do Grito, 
num mutirão de Plantio de Mi
lho, com cerca de 60 pessoas da 
comunidade, num ato para re
flexão da questão do acesso à 
terra e o combate à Fome e a 
Miséria. 

O ECOBANCO da Feira de Tro
cas local passou em Moedas So
ciais a hora de trabalho de cada 
membro do mutirão, sendo que 
o fruto do trabalho (Milho) será
apropriado pelo grupo através 
do ECOBANCO comprando fubá 
e milho com suas Moedas Soci
ais. 

OUTROS MUNICÍPIOS como São 
Gonçalo, Niterói, Nova Friburgo, 
Volta Redonda e Alcântara tam
bém realizaram o evento. 

sonha incluso no projeto Fome 
Zero. Em CAÇADOR, a população 
participou no desfile oficial e no 
trabalho articulado com a agri
cultura familiar. Joinville teve 
cerca de 350 participantes do 
desfile oficial, nos blocos con
tra a ALCA, dos metalúrgicos, 
das mulheres e etc. 

Em JARAGUÁ DO SUL houve 
panfletagem de 3 mil jornais do 
Grito no desfile, realização de 
ato no calçadão e celebração de 
missa em frente à Igreja Matriz. 
E TAMBÉM EM: Blumenau, São 
Martinho, Lajes, Criciúma, Con
córdia, Tubarão, ltajaí e 
Joaçaba, o Grito ecoou. 

"TRABALHO E TERRA PARA 
VIVER. SE HOUVER ACESSO IGUAL 

AOS BENS DO NOSSO CHÃO, 
JUSTIÇA E PAZ NA TERRA, 
ENTÃO SE ABRAÇARÃO" 

Ecos 

EM PoRro VELHO a Semana da Pá
tria foi um momento de intensas 
atividades. De segunda a sexta 
aconteceram debates nas escolas, 
faculdades e, sobretudo, na mídia 
local, dando espaço ao Grito. 

Esses foram os três momentos 
importantes: lançamento do 
Fórum Transparência Rondônia, 
composto por 15 entidades, reu
nindo mais de 350 pessoas no Au
ditório do TRT, com a presença 
do Procurador da Republica Dr. 
Luiz Francisco de Souza. Dia 4, 
na mesa de debate, também es
tavam presentes: D. Moacyr 
G renchi, Pastora Luterana, 
Regene Lamb e o juiz Dr. Vulma 
Coelho Junior. Este Fórum cha
mou a atenção para o problema 
da corrupção em Rondônia, 
reper-cutindo em todo o Estado, 
outros Fóruns da mesma nature
za estão se organizando no inte
rior do estado. 

Dia 5 de setembro: Grito dos 
Excluídos e Grito Cultural. Entre
ga de pauta de reivindicação para 
o executivo estadual e municipal.
À noite apresentações culturais 
na Praça Aloísio Ferreira. 

Dia 7 de setembro: Grito dos 
Excluídos no desfile oficial. 

Em GuAJARA-M1R1M, o Grito foi 

feito com desfile na Avenida prin
cipal com várias faixas e painéis 
tentando mostrar às autoridades 
o que eles não ouvem, não escu
tam e não enxergam.

Em EsPIGÃo Do OESTE, o Grito 
aconteceu na semana da pátria, 
com concentração no dia 06. Nos 
dias anteriores, foram feitos vá
rios debates nas escolas públicas 
e particulares. 

No dia 06 houve a concentra
ção na praça da matriz às 15h30, 
depois uma caminhada até a pra
ça municipal finalizando com o 
ato público e apresentações. 

Já em TEIXEIRÓPOLIS, manifes
tantes juntaram-se para protes
tar contra a ALCA e gritar pela 
soberania nacional. Aproveitaram 
também para demonstrar sua in
dignação com os governantes lo
cais e pedir melhorias na Saúde, 
Educação, Segurança, Preserva
ção do Ambiente e Direitos dos 
Idosos. As -comunidades fizeram 
isso através de dramatizações, 
poemas, música e teatro. No en
cerramento das atividades, todos 
cantaram e partilharam "o pão" 
(água de coco e pipoca). 

OUTROS MUNICÍPIOS participaram, 
como: Ariquemes, Ouro Preto,, 
dentre outros. 

t ' 
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EM BELO HORIZONTE quatro mo
mentos marcaram o Grito dos mi
neiros, no dia 07 de setembro. 
Inicialmente, a acolhida por par
te da diocese de BH, e fala dos 
excluídos, seguida de denúncias 
e testemunho sobre a violência 
no campo. Outro momento ex
pressou a esperança do povo por 
um Brasil melhor com apresenta
ção teatral do Grupo da Terceira 
Idade. No encerramento foi rea
lizado um ato simbólico de 
benção dos pães e distribuição 
aos participantes. 

Em ARAGUARI, durante toda a se
mana da pátria, foram feitas pales
tras nas escolas públicas e particu
lares para conscientizar os alunos, 
professores e população. Foram 
coletadas 5000 assinaturas. 

O Grito em sua passagem pela 
avenida, em CARLOS CHAGAS, trouxe 
o apelo aos direitos dos Excluídos
da sociedade Carlos-chaguense e
brasileira.

Na cidade de ITABIRA, a partici
pação foi de aproximadamente 
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Em MATõEs, as Pastorais fize
ram uma caminhada pela manhã 
com faixas e cartazes, da Igreja 
Matriz até a Igreja do Divino Es
pírito Santo, passando pelos prin
cipais pontos dos poderes com
petentes (prefeitura, câmara e 
fórum), fazendo paradas nesses 
pontos e levando os anseios da 
população a estes. O ato termi
nou com uma celebração ao 
meio-dia. 

No município de SANTA Luz1A, 
organizaram uma caminhada no 
dia 06 pelas 180 comunidades 
da paróquia com paradas em 
cada uma das comunidades e às 
19h30 houve uma celebração na 
Igreja Matriz (Sta Luzia). A ati
vidade contou com a presença 

1. 500 pessoas. O evento teve 3hs30
de duração, e foi comandado pelos
padres, Cláudio Costa, Daniel
Orpilla e Nelito Domingues.

Em IPATINGA, o Grito aconteceu 
na cidade de Santana do Paraíso. 
Participaram da organização, pas
torais, sindicatos e movimentos 
populares, em torno de 3 mil parti
cipantes com cartazes, faixas e tra
jes típicos satirizando o momento 
político nacional. O Bispo D. Odilon 
Guimarães participou da caminha
da e foi o homilista da reflexão do 
Grito. 

Já em Juiz DE FoRA houve uma 
caminhada logo após o desfile mili
tar na Avenida Rio Branco, milha
res de pessoas que acompanhavam 
a passagem na Avenida Rio Branco. 

Em SERRANóPous, aconteceu a 
celebração e caminhada pela cida
de com cartazes feitos pela juven
tude e também com a presença das 
comunidades rurais. 

Em MONTES CLAROS, o Grito 
aconteceu no dia 06, por escolha 
dos organizadores, para que se 

de cerca de 2000 pes
soas. 

Em SANTA INÊS, dia 07, 
as Pastorais da Juventu
de, Catequética, da Cri
ança e Voca-cional fize
r a m uma caminhada 
pelo centro da cidade 
envolvendo as lideran
ças e finalizaram com 
uma celebração na Igre
ja Matriz com três apre
sentações sobre o tema 
deste ano. Contaram com cerca 
de 1100 pessoas no Grito. 

Na cidade de VITÓRIA DO MEARIM, 
a Pastoral da Juventude montou 
um cenário na praça da cidade 
enfeitado com cartazes do Grito, 
da Campanha contra a ALCA e fi-

- . - -.-.... .- .. ' 

Em Juiz de Fora, o Grito teve a participação de artistas populares e líderes comunitários 

pudesse aproveitar o movimento 
nos comércios e das pessoas que 
estariam circulando pelo centro 
da cidade. 

OUTROS MUNICÍPIOS que participa
ram: Leopoldina, Passos, 
Buritizeiro, São Pedro do Suaçui, 
Curvelo, Mato Verde, Juiz de Fora, 
Liberdade, Mariana, Ipanema, 
Mundiaí, Aricanduva, ltamaran
dilia

., 
Tombos, Mutum, Araçuaí, Mi-

"No CAMPO E NA CIDADE 
QUEREMOS JUSTIÇA 

E DIGNIDADE" 

caram durante todo o dia em um 
trabalho de cons-cientização da 
população sobre o Grito e o Tema 
desde ano, fazendo ligação com 
a Campanha contra a ALCA. Hou
ve também dramatizações e can
tos para animar. 

nas Novas, Governador Valadares, 
Salinas, Serro, Corinto, 
Cataguazes, Mercês, ltaobim, 
Guanhaes, Piranga, São Francisco, 
Formiga, Contagem, lta-carambi, 
Uberaba, Uberlândia, Lima 
Duarte, Congonhas, Coronel 
Fabriciano, São João Del Rei, 
Taiobeiros,João Molenade, 
Janauba; Porterinha; Riacho dos 
Machados, Rio Vermelho. 

Em SÃo Lu1s, dia 16, a 
marcha no centro da cida
de reuniu 300 pessoas, sen
sibilizando comerciantes e
cons

l

lmidores à situação 
do "colonialismo" provoca
do pelo Acordo de Livre Co
mércio imposto pelos EUA, 
a Dívida Externa, e a 
Militarização. Em seguida, 
uma parada na Praça 
Deodoro. Lá, aconteceram 
várias apresentações sobre 

exclusão e os direitos do cidadão. 
OUTROS MUNICIPIOS celebraram 

o Grito, como: São Pedro,
Coroatá, Pinheiro, Balsas, Vitó
ria do Mearim, Zé Doca, Caxias, 
Pedreiras, Presidente Vargas en
tre outros. 



Ecos 
Pará 

Dia 07, em BELÉM, a caminha
da partiu do Largo do Redondo, 
em Nazaré e foi até a Praça da 
República, 100 pessoas partici
param. Essa visou à mobilização 
popular para colocar em pauta 
assuntos que afligem o País. Vá
rios sindicatos e movimentos po
pulares estiveram presentes. O 
Grito começou com uma cele-

Ecos 

bração inter-religiosa seguida de 
uma passeata pelas ruas do cen
tro de Belém. Foram coletadas 
assinaturas para o abaixo-assina
do contra a ALCA. 

OU1Ros MuN1cfP1os comemoraram: 
Ananindeua, Terra Santa, Foro, Mon
te Alegre, Rio Maria, Castanhal, 
Marabá, Bujaru, Imperatriz, Nova 
lpixuna, Santarém. 

- """ . 

Mato Grosso do ·sul 

EM CAMPO GRANDE aconteceram 
vários "pré-gritos" com has
team ento d e  faixas,  
panfletagens e coleta de assina
turas nos dias 28 e 29/10 e 03 e 
04/09, com representantes das 
entidades parceiras. E também 
encontros e coletiva de impren
sa. O Grito aconteceu no dia 07 / 
09 na Avenida Mato Grosso, em 
frente ao Colégio Dom Bosco, 
com varia s b l o co s  
organizados:Contra a ALCA, Saú
de, Migrantes, Moto Taxistas, 
Traba-lhadores Rurais ( reforma 
agrária). Pastoral da Criança, 
portadores de necessidades es
peciais, pro-fessores, diversida
de sexual, meio ambiente, ido
sos, indígenas, desemprego e 
etc. Entidades que participaram 
do grito: FETEMS e ACP, UCDB, 
UNIDERP e UFMS Diocese de Cam
po Grande ·cEBI, CUT, CRESS,  
CRP, OAB, EFA, MST, CUT, CPT, 
Pastoral Rural. 

DouR ADos: Organizado pelo 
Comitê Regional de Defesa Popu
lar de Dourados, com a partici
pação de várias entidades sindi
cais, m ovimentos populares e 
past o r ais so ciais. E ste  ano  
enfocando mais uma vez a cam
panha contra a ALCA, aconteceu 
a coleta de assinaturas na Praça 

Antonio João. 
Este abaixo-assinado é mais 

uma forma de· pressionar o Go
verno Federal a sair das negoci
ações e exigir que o Congresso 
Nacional convoque um plebisci
to oficial sobre a ALCA, garan
tindo ao povo brasileiro o direi
to de decidir o destino do país. 
De acordo com o presidente do 
Comitê, Leonardo Freitas Nunes 
"Já se tornou tradicional a par
ticipação do Grito dos Excluídos 
no encerramento do desfile de 
07 /09. Isso alerta a população 
em geral de que a cidadania vai 
além do momento de civismo. É 
preciso que o povo também par
ticipe da luta pela soberania na
cional e por justiça social ".  

Em NOVA ANDRADINA, a abertu
ra oficial foi realizada no dia 06, 
pelos Srs. Geraldo, Jose Batista 
e Mineiro (Pres. da Associação lo
cal). Ocorreram a coleta do Abai
xo Assinado Contra a ALCA, De
bates sobre temas l igados a 
ALCA, a apresentação de duas 
peças tegtrais e um musical. O 
encerramento se deu por volta 
das 22h30. Participaram das ati
vidades cerca de 150 pessoas. 
Outros municípios participaram: 
C a m p o  G r a nde,  Dourados,  
Bataiporã entre outros. 
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Em V1 T óR1A, no dia 07, o Grito 
contou com a participação de 800 
manifestantes e mais centenas de 
pessoas que estavam assistindo ao 
desfile. 

Com a participação das Past. 
Sociais, do Mov. Popular - FAMOPES, 
do Sindilimpe - Sind. Dos Trabalha
dores da Limpeza Urbana, do MST, 
Mov. De Moradia, CUT, CDDH, CEBI, 
CONIC, Ass. de Mulheres, Catado-

res organizados, Migrantes, Grupos 
de Idosos (CF). A Caminhada abor
dou os temas da ALCA, 
Militarização, Dívida Externa e 
questões como Violência, Crime 
Organizado, Narcotráfico, Impuni
dade e Meio Ambiente. 

MUNICÍPIOS PARTICIPANTES: Montanha, 
Atílio Viváqua, Viana, Cachoeira do 
ltapemirim, São Mateus, Vila Velha, 
entre outros. 

Grito 
"AQu1 É o M�u PAís. 

A ORDEM É NINGUÉM 

PASSAR FOME. PROGRESSO 

É o Povo FEuz". 

Ecos 
Amapá 

E m  MACAPA, caminhadas no 
cent ro comer cial pararam o 
comércio. Houve uma celebra
ção no iní cio e um a grande 
confraternização no final, que 
contou com a presença das uni
versidades locais, organizações 
pastorais e partidos. No esta
do aumentou o número de ci
dades que fizeram o Grito. Par-

Ecos 

ticipação nos blocos dos E xclu
ídos: Santana (450 pessoas), 
M o z a j  ã o  ( 100 pessoas), 
Ca lçoene ( 400 pessoas), Tarta
r u g a  l z i n h o ( 200 pesso a s), 
Oiapo que (1 40 pessoas), Jarí 
(50 pessoas), Vitó ria do Jarí 
(200 pessoas). O UTROS M UNIC ÍPl
os: Macapá, Afua, Jarí, Amapá, 
Oiapoque. 

O Grito aconteceu em MAcE1ó, 
PALMEIRA DOS ÍNDIOS, ÁGUA BRANCA, 
SANTANA DO MUNDAÚ. 

Na capital, o ato contou com 
a participação de aproximada
mente 800 pessoas. 

Ecos 

"QUEM TEM FÉ VAJ ATÉ A PÉ" 

Representantes de movimentos so
ciais, pastorais, sindicatos, partidos po
líticos e de povos indígenas se concen
traram na Praça da Sé, em SAo PAULO, e 
na Rodovia Anchieta para caminharem 
até o Monumento do lpiranga, onde foi 
realizado o Grito dos Excluídos, no dia 
07. 

Durante a caminhada, os lideres dos 
movimentos populares se revezavam 
em cima do carro de som para falar 
contra alguns símbolos do capitalismo 
e reivindicar ações do governo no sen
tido de alcançar melhorias sociais. ALCA, 
OMC (Organização Mundial do Comér
cio), FMI (Fundo Monetário Internacio
nal) e Estados Unidos foram os princi
pais alvos das críticas. Ao chegar no mu
seu, os participantes cantaram o Hino 
Nacional. 

Este foi o sexto ano que o ato ocor
re em São Paulo. Cerca de 4 mil pesso
as foram ao Museu do lpiranga carre
gando faixas e bandeiras para pedir re
forma agrária, emprego, moradia, co
tas para negros, justiça, igualdade e ou
tras reivindicações políticas e sociais. 

Em APARECIDA estiveram pre- , 
sentes 120 mil pessoas, onde o 
Grito dos Excluídos, a Romaria 
dos Trabalhadores e a Romaria 
a Pé reuniram pessoas vindas de 
·várias regiões do Brasil, princi
palrnentedo Rio de Janeiro, São
Paulo, Minas Gerais e Espírito
Santo. 

A programação contou com 
quatro momentos significativos:
Romaria a Pé de São Paulo até 
Aparecida, no Vale do Paraíba;
Romaria dos Trabalhadores do 
Porto ltaguaçu até a Basilica de 
Nossa Senhora; o Ato Publico do 
Grito no Pátio da Basílica; e a
Celebração Eucarística. Mais de 120 mil pessoas participaram da Romaria dos Trabalhadores 

Aconteceu, depois, oAtodo forte para toda a nação: "Tirem as OuTRos MuN1cíP10s, como Bocainà, 
Grito no pátio externo da Basílica, com mãos ... 0 Brasil é nosso chão". Brotas, Pradópolis, CarapicuíbaJ 

destaque para a Campanha ''Vacine-se Na cidade de LIMEIRA, participou do Catanduva,Nova Granada, lacri, 
Contra a ALCA" e para a participação . desfile oficial, um bloco de aproxima- Jáles, Sorocaba, Cosmópolis, Bauru, 
de representantes das categorias mais damente 100 pessoas ligadas ao Sindi- Junqueirópolis, Promissão, Araras, 
excluídas, como idosos, desemprega- cato dos Metalúrgicos. Salto, Americana, Bofete, Buritama, 
dos, negros, indígenas, jovens, Em CAMPINAS, com a participação Registro, Cananéia, Santos, 
migrantes, entre outras. de aproximadamente 6 mil pessoas, Cubatão, São Vicente, Praia Gran-

Com palavras de Ordem, cantos a concentração iniciou-se às 10hs da de, Penápolis, Votuporanga, São 
com danças, gestos simbólicos, rapel e manhã na Praça. Após o desfile afiei- Carlos, Pederneiras, Parabai, Uns, 
drama-tizações, o Grito ecoou claro e al, que teve 19 Marília, Matão, Fernandópolis, Pre

blocos, fez-se sidente Prudente, Guapiara, Rosana, 
também a partilha Pontal, Mineiros do Tiete, Mogi das 
dos alimentos e Cruzes, Leme, lbitinga, Botucatu, 
uma ciranda com Bastos, Jaborandi, São José do Rio 
todos os manifes- Preto, Barretos, Lençóis Paulista, 
tantes. Durante a Pirassununga, lguape, Jaboticabal, 
semana foram co- Nova Odessa, ltapeva, Nova Grana
lhidas às assinatu- da, Rio-Claro, São José, Sumaré, 
ras da ALCA. Piracicaba, também gritaram. 

"BRASIL - UM FILHO 

TEU NÃO 

FOGE A LUTA". 

. . .

A Basí1ica de Aparecida foi o palco das manifestações em favor da paz, justiça e igualdade 
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Em Cu1AsA e VARZEA 
GRAN DE o número de par
ticipantes cresceu, che
gando a 3 mil pessoas. O 
evento foi criativo e di
nâmico, com quatro blo
cos temáticos locais. Du
rante a semana da Pátria 
foram realizados debates 
acerca do tema ALCA, co
letivas com a imprensa lo
cal e várias entrevistas 
em rádios. 

Em JACIARA, o Grito foi 
dividido em três grandes 
festas: dia 05, Comunida
de João Evangelista; dia 
06, Comunidade Santa Lu
zia e dia 07, ComUnidade 
Santa Rita. A confraterni
;zação contou com várias 
apresentações (teatros, 
danças típicas, música) e a 
participação de cerca de 
400 pessoas no primeiro 
dia, 200 no segundo e 300 

Ecos 

Na cidade de PALMAS, a 
manifestação foi na Fei
ra do Bosque, a feira de 
artesanatos da capital, 
com show de artistas da 
terra, brincadeiras, cole
ta de assinaturas e falas 
sobre a ALCA. Participa
ram cerca de 800 pessoas 
(foram coletadas mais de 
800 assinaturas). 

Houve participação 
das pessoas mais excluí
das através do público lo
cal, composto de morado
res das quadras mais pe
riféricas da cidade e das 
profissionais do sexo, sob 
a articulação da Casa da 
Mulher 8 de Março. 

O Estado de Tocantins 
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no terceiro. 
Já em 

RoNDONÓPOLIS' houve 

desfile com várias 
faixas, cartazes e 
símbolos, além da a 
presença de entida
des, movimentos e 
escolas da região. 
Mesmo ainda não sen
do uma unanimidade, 
o Grito desse ano
teve uma maior par
ticipação popular,
principalmente da ju
ventude, com aproxi
madamente 2 mil
pessoas.

OUTRAS CIDADES par
ticiparam, como São 
José do Povo, Poconé, 
Vila Rica, Cárceres, 
Barra da Graça, 
Guiratinga, Alta Flo
resta, Pedra Alta, en
tre outras. 

Em Rondonópolis, o Grito mobilizou as lideranças da cidade e teve a participação de 2000 pessoas 

conseguiu atingir cerca 
de 11.000 assinaturas, 
principalmente por meio 
de entidades: Casa da Mu
lher 8 de Março, MNL/TO, 
MAB/TO, CIMI, APA/TO, e 
CDHP, que ainda com
põem o Fórum de Lutas 
Estaduais. 

Como atividade do 
Grito, foram elaborados 
panfletos com dados das 
exclusões locais, falando 
sobre os idosos, a fome, 
os impactos dos grandes 
projetos de desenvolvi
mento, os povos indíge
nas e a ALCA. 

Foram distrib':Jídos 
10.000 panfletos. Dos dias 
05 a 07 foi intensificada a 

. . . . . . . .. · .... : . . .

coleta de as
s i na t u r a s ,  
com encerra
mento no dia 
07 com o Ato 

"PROGRESSO E VIDA, 
PÁTRIA SEM DIVIDA$" 

do Grito. 
Aconteceram 
também se-
minários so-
bre ALCA em três micro-re
giões: Aragua-iana, Bico do 
Papagaio e na Universida
de Federal do Tocantins, 
em Palmas e em Porto 
Nacional. 

MUNICÍPIOS PARTICIPANTES: 

Porto Nacional, Colins, 
· Wanderlandia, Pau d'oco,
Araguatins, Bico de Papa
gaio, e em algumas Aldei
as Indígenas.

Ecos 

Em MossoRó, os mani
festantes seguiram em 
frente pelo desfile, de
pois fizeram uma parada 
em frente ao Boulevard 
Central, onde foi apre-

sentada uma peça. 
Houve comemoração 

nos MUNICÍPIOS: Natal, 
Caraubas, Caicó, Luis Go
mes, João Câmara, Areia 
Branca. 

. . . . . .. 
' ' , , , , , . . . . . . .. ..  .. 
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Ecos 

Em CURITIBA, o Grito 
foi dividido em duas 
grandes atividades cen
trais: dia 5 - no centro 
(Boca Maldita) das 1 O às 
14hs, houve uma amos- · 
tra de Economia Solidá
ria, incluindo explica
ções sobre o que está 
acontecendo em cada 
paróquia e em cada clu
be de troca. Houve uma 
grande participação e 
muitos produtos foram 
não só apresentados 
como vendidos: artesa
nato, alimentos, etc. Ao 
mesmo tempo em que 
havia a amostra, vários 
panfletos foram distri
buídos sobre o Grito, a 
ALCA e Economia solidá
ria. 

Dia 06 foi feita a ca
minhada partindo da 

Praça Santos Andrade 
até a Boca Maldita. Um 
dos momento mais 
marcantes foi o 
trancamento da Av. Mal. 
Floriano. 

Foram feitas paradas 
estratégicas em frente 
ao Me Donalds e do 
HSBC, em forma de pro
testo. Na Boca Maldita, 
foi feita uma mística, fi
nalizada com a benção 
final Dom Ladislau. 

Em JACAREZINHO, o Gri

to aconteceu na paró
quia S. Pedro Apostolo, 
pegando assinaturas 
para o Plebiscito. De
pois, durante o desfile 
dia 07, os paroquianos 
saíram junto com os es
tudantes da Faculdade 
Estadual de Filosofia, 
Ciências e Letras de 

Jacarezinho. 
Fizeram apitaço du

rante o desfile, mos
trando que o Brasil é do 
povo e o 07 deve ser 
uma festa popular. Fo
ram coletadas aproxi
madamente 800 assina
turas. Participaram do 
Grito também a Santa 
Casa de Misericórdia, 
Radio Educadora e a Ca
tedral Imaculada Con
ceição. 

OUTROS MUNICÍPIOS tam
bém partic iparam, 
como Guarapuara, lrati, 
São Mateus do Sul, Lon
drina, Maringá, Foz do 
Iguaçu, Cascavel, 
Apucarana, São José 
dos Pinhais, Copanema 
Umuarama, Campina da 
Lagoa, Alto Paraná, 
União da Vitória. 

Ecos 

EM CAR UARu, dia 06, 
das 8h às 11h, de 400 a 
1000 pessoas participa
ram do Grito, número 
inferior ao ano passado, 
mas considerado mais 
represen(ativo, com a 
participação de vários 
movimentos e sindica
tos, seguindo em cami
nhada até o Largo da 
Conceição, onde vários 
populares se juntaram 
aos manifestantes devi
do à concentração de 
pessoas e música. 

Em RECIFE, a concen
tração foi em frente à 
CELPE (Avenida João de 
Barros), onde houve vá
rias apresentações. De-

pois, seguiram em ca
minhada sem paradas 
até a Praça do Carmo 
(Centro de Recife), 
onde aconteceu o en
cerramento com um 
momento de mística, 
embaixo de chuva dan-

çando ciranda. 
OUTROS MUNICiPI0S CO

m em orar a m, como 
Olinda, Pal-mares, Ser
ra Talhada, Xexéu, 
Petrolina, Agrestina, 
Baixa Grande, entre ou
tras cidades. 

rrpOR AMOR A ESSA PÁTRIA 
BRASIL" 

j[] 

Ecos 

Goiás 

Em Goiás, o Grito 
concentrou suas ativida
des na feira livre do se
tor João Francisco. 
Além do recolhimento · 
de assinaturas para o 
plebiscito contra a Área 
de Livre Comércio das 
Américas (ALCA), acon
teceram também apre
sentações culturais e 
uso da palavra por ex
cluídos e por represen
tantes de organizações 
que apóiam a luta dos 
marginalizados. 

Em ITABERAí, no dia 07 
deu-se ênfase à agressão 
as nascentes e pequenos 
córregos da região, atin
gidos pelo uso excessivo 
de agrotóxicos. O Grito 
também fez homenagens 
a Luiz Orio e ao Padre 
Giorgio Caputo. 

Na cidade de P1RA·

NHAS, o Grito aconteceu 
durante a celebração 

Ecos 

Na cidade de F ORTALE

ZA, a concentração come
çou em frente ao 
shopping North, seguindo 
até a praça Otávio 
Bonfim. 

No percurso acontece
ram muitas apresenta
ções culturais. Entre jo
vens, idosos, índios, ne
gros, desempregados, 
mulheres e religiosos, 
calculou-se que lá havia 
de 12 a 15 mil pessoas 

-€!ando seu Grito. Houve 
manifestações contra o 

da Santa Missa, presidi
d a pelo Monsenhor 
Pedro Schnei-der, na 
Capela Nossa Senhora 
Aparecida, onde a po
pulação gritou como ex
cluí da e com os Excluí
dos do Brasil. Com 
apresentações, danças, 
falas e orações, gritou
se contra a violência, a 
cor-rupção, o desem
prego, contra a fome, a 
acomodação, a falta de 
participação popular, o 
individualismo e, prin
cipalmente, contra a 
ALCA. 

Um outro ponto 
marcante foi à lembran
ça dos irmãos que mor
reram lutando pelos ex
cluídos. 

OUTROS MUNICÍPIOS parti
ciparam, como Goiás Ve
lho, lpamiri, Rubiataba, 
Cata-lão, São Luiz de 
Montes Belos e Formosa. 

capitalismo, as priva
tizações, o desemprego, 
a miséria desenfreada e a 
ALCA. 

OUTRAS CIDADES partici
param, como Pecém, 
Sobral, Quixadá, Limoei
ro do Norte, Tianguá, Ho
rizonte, Jaguaribe, Jar
dim, Aco-piara, Viçosa do 
Ceará, Independência, 
lcó, ltapi-poca, Crato, 
São Gonçalo do 
Amarante, Maracanaú, 
lguatú, Cariús, Carnaubal 
entre outras. 

.. ........ .. - ... 4 • •  • .. 



Grito 2003 

"Tirem as mãos" 

Por favor tirem as mãos, O 
Brasil é nosso chão./ Nós não va
mos permitir/Roubarem nossa 
nação./ Esse chão Brasileiro/ É a 
nossa Pátria Amada./ Por Deus 
abençoada/ Ela é nossa morada. 

Refrão: 
TIREM, TIREM AS MÃOS 
O BRASIL É NOSSO CHÃO. 
SUA HISTÓRIA NOSSA ALMA 
E A AMAZÔNIA NOSSO 
CORAÇÃO. 

Meus irmãos Brasileiros/ Não 
Podemos permitir./ Que os irmãos 
estrangeiros/ Roubem nosso país/ 
Defender a nossa Pátria/ É a nos
sa grande missão./ Por isso eis o 
nosso Grito/ Por favor tirem as 
mãos 

Refrão: 
TIREM, TIREM AS MÃOS 
O BRASIL É NOSSO CHÃO. 
SUA HISTÓRIA NOSSA ALMA 
E A AMAZÔNIA NOSSO 
CORAÇÃO. 

Já está chegando a hora/ De 
soltar o nosso Grito./ Um Grito 
por justiça e paz / Um Grito de 
libertação/ A paz é o fruto da jus
tiça/ E a justiça nasce do respei
to. Por isso tirem as mãos/ O Bra
sil é nosso chão. 

Autoria: Manoel Custodio da 
Rocha (Manoelzinho) Paróquia 
Cristo Libertador lpatinga - MG 

Ecos 

Rio·-�G.ra_.nde-do Sul 
Em CAXIAS Do SuL, foi feita 

uma caminhada, integrada ao 
desfile oficial, dividida em 4 
blocos, reunindo mais de 600 
pessoas, com participação das 
Pastorais Sociais. 

Em CACHOE IRA Do SuL, houve 
uma forte mobilização das co
munidades antes mesmo do dia 
07. Neste ano, pela primeira
vez, houve o reconhecimento
das Pastorais Sociais no desfi
le oficial. A caminhada propor
cionou uma forte manifestação
contra a ALCA e a Fome. Con
tou com a presença de movi
mentos, sindicatos e Pastorais
Sociais reunindo mais de 200
pessoas.

Em PAsso FuNDo, a progra
mação aconteceu num espaço 
chamado "Calçadão da Solida
riedade", na praça central da 
cidade, com a participação de 
40 grupos alternativos, entida
des e representantes do muni
cípio de Carazinho. Na progra
mação do dia 7, houve celebra
ção, exposição de trabalhos 
desenvolvidos pelos grupos, 
shows e teatro relacionado 
com o tema, danças organiza
das por escolas de ensino fun
damental e médio e manifes
tação em relação aos 5 eixos: 
Soberania Nacional, Divida Ex
terna, Militarização, Contra a 
Fome, T r a balho e R eforma 
Agrária. 

Em PoRT o AL EGRE, o GR1To 
aconteceu de forma a reunir a 

região metro
poli  t a  na em 

ciais. A atividade programada 
do Grito teve concentração no 
Largo Glênio Peres, com ca
minhada pela Av. Borges de 
Medeiros até o Parque da Re
denção, com passagem previs
ta pelo local do desfile oficial 
de 7 de setembro. 

Cerca de 2 mil pessoas, en
tre moradores de rua, grupos 
de catadores, pessoas portado
ras de deficiência, movimento 
dos trabalhadores desemprega
dos, de luta pela moradia, dos 
trabalhadores rurais sem ter
ra, igrejas, pastorais sociais, 
sindicatos, meninos e meninas 
de rua, entre tantos outros, fi
zeram parte da caminhada que 
encer r o u - s e  com um ato 
ecumênico celebrativo e distri
buição de alimentos (pães e 
bananas) para quem estava na 
praça. 

OUTRAS CIDADES participaram, 

como Santa Cruz do Sul e San
ta Maria, Santo Ângelo, Pelotas 
e Santa Bárbara do Sul. 

Ecos 

"SOBERANIA NÃO SE NEGOCIA'' 

duas grandes 
a t i v i d a d e s .  
Antes do dia 
07, faz-se ne
cessário  re
gistrar que a 
p r e p a r a ç ã o  
a c o n t e c e u

Na cidade de BoA V1sTA, dia 07 
aconteceu a maior manifestação 
pública da sociedade civil. Com fai
xas e cartazes, ferramentas de tra
balho, flechas e cocares. Mais de 
800 indígenas, trabalhadores urba
nos e rurais marcharam da Feira do 
Produtor até o Centro de Boa Vista 
na comemoração do Grito. Com o 
lema "Tirem as mãos o Brasil é nos
so chão", o Grito propôs a reflexão 
sobre a implantação da ALCA, da 
dívida externa e o avanço das For
ças militares dos EUA no continen
te sul-americano, principalmente 
na Região Amazônica. 

desde o mês 
de julho a 
part ir  das  
Pastorais So-

Os manifestantes também 
protestaram contra a demora na 
homologação da Terra Indígena 

Ecos 

Em TERE SINA, dia 07, o Grito 
aconteceu na Praça Saraiva, 
das 8h às 13h, e foi coordena
do pelas Pastorais Sociais, que 
reuniu cerca de 500 pessoas. 

Foi iniciado com uma Cele
bração Eucarística, na Cate
dral Nsa. Senhora Das Dores. 
Em seguida, foram realizadas 
6 oficinas: desemprego, 
subemprego e <:atadores; tra
balho escravo e infantil; solo 
urbano e moradia; violência 
contra mulher e idosos; refor
ma agrária e migração; ativi
dades lúdicas e recreativas 
(especialmente para as crian
ças e adolescentes). Cada ofi
cina apresentou o resultado de 
sua reflexão e discussão, dan
do vez e voz aos excluídos pre
sentes. 

OUTROS MUNICÍPIOS participa
ram: Oeiras, Floriano, Pedro 11, 
Piripiri, Esperantina, São 
R aimundo Nonato, Picos, 
Demerval Lobão também gri
taram. 

Raposa do Sol, contra a Grilagem 
de terras nos municípios de 
Rorainopólis, lracema, Mucajaí e
Caracaraí e a falta de apoio à 
produção, em defesa do empre
go e da geração de renda nas ci
dades. O momento mais impor
tante do Grito foi a parada em 
frente a Assembléia Legislativa, 
onde todos os marchantes dan
çaram a Parixara (Dança ances
tral ma-cuxi) e os indígenas can
taram na língua macuxi. A mar
cha dos excluídos se encerrou na 
Praça da lnte-gração, com ato 
Ecumênico presidido pelo Bispo 
D. Aparecido Dias e pelo Pastor
Guinter, da Igreja Evangélica da 
Confissão Luterana.

Campanha 

contra a 

ALCA 

"Não basta que seja pura e justa a nossa luta. 
É necessário que a pureza e a justiça existam den
tro de nós". 

(Augusto Neto - Poeta Angolano) 

Quando começamos a luta 
contra a ALCA (Quebec, abril de 
2001 ), compreendemos que esta 
seria mais uma longa batalha. 
Exigiria preparo físico, disposi
ção, consciência, compromisso 

com a nação e ajuda do povo para 
que a nossa luta pudesse obter 
vitórias. 

Eles querem a melhora do país sem a interferência dos estrangeiros 
i;,,. 

Até agora, nas várias etapas 
(divulgação, organização de comi
tês, plenárias, curso de formação, 
debates, plebiscitos e abaixo-as
sinados) a corrida foi bem sucedi
da porque muita gente compreen
deu, comprometeunossa luta com 
ela e engajou-se. 

Foi pensando nisso que a 12ª 

Plenária Social sobre a ALCA, re
alizada em São Paulo, fez um 
balanço da Campanha Brasilei
ra Contra a ALCA. Os 80 partici
pantes, que representaram 19 
Estados, não hesitaram em rea
firmar que a campanha deve 
continuar. 

Nosso objetivo é que o Brasil 
se retire das negociações. Para 
isso, é fundamental que o gover
no viabilize o plebiscito oficial so
bre a ALCA em 2004. 

Essas propostas precisam con
tinuar nas ruas com força e con
teúdo. Por isso, neste momento 
é necessário: 

· Rearticular e reanimar os co
mitês Estaduais/Locais; 

- Buscar pessoas/ entidades
que pararam no caminho; 

- Juntar forças com os movi
mentos sociais para realizar as 
lutas concretas; 

- Trabalhar a formação e capa
citação dos lutadores do povo. 

- Trabalhar com a data de 03/
10/04 para a realização do Ple
biscito Oficial sobre a ALCA. 

- Realizar nos municípios e es
tados audiências públicas sobre 
a ALCA. 

- Pressionar, nos locais, os par
lamentares federais para que 
apóiem o projeto do plebiscito 
oficial sobre a ALCA em 2004. 

A tarefa, com certeza, não é 
fácil, mas temos exemplos recen
tes que monstram que é possível 
mudar os rumos da história, como 
o povo argentino, venezuelano e
indígena/ boliviano.

Companheiros, nosso desafio 
é buscar aquelas pessoas e en
tidades que se desagruparam do· 

processo, animar ainda mais os 
que continuam na luta, 
rearticular os comitês e orga
nizar nossas agendas porque o 
"jogo" está apenas começando. 

A Campanha Nacional Contra 
a ALCA conti-nua articulada e com 
sua posição clara de cobrança ao 
governo. Ela deve incentivar a 
mobilização e chamar o governo 
para o debate com a sociedade. 

"T 
-

O 1 REM AS MAOS ••• 

BRASIL É NOSSO CHÃO" 



Fique 
por dentro 

VEM AÍ A IV SEMANA SOCIAL BRASILEIRA que se desenrolará 
no triênio 2004 a 2006. O Seminário Nacional de Abertura será 
de 06 a 09 de Maio de 2004 no lbrades em Brasília. Comecemos a 
organizar nossas agendas e mobilizar as pessoas para participar 
do processo. 

6
° 

ENCONTRO 

NACIONAL DOS 

ARTICULADORES 
O 6º encontro dos articuladores 

será diferente. Será um impul-sionador 
para os encontros estaduais. Um mo
mento de reflexão sobre os dez anos 
do Grito dos Excluídos. É importante, 
neste momento, cada Estado partici
par com um representante deste gran
de multirão nacional que é esperado 
por todos. 

Coloque na sua agenda e vamos co
meçar a preparação: 

./ Recolher todos os materiais de
divulgação do Grito em sua cidade (fo

tos, artigos, filmagens, panfletos, jor
nais) 

./ Se possível, fazer entrevistas, gra
var em fitas k7 com os personagens que 
participaram desde o primeiro Grito, não 
somente os coordenadores ou militan
tes, mas pessoas das comunidades, bair
ros que atendem ao chamado da parti
cipação e mobilização 

./ Definir uma pessoa para centra
lizar este material que será utilizado 
no encontro nacional através de ofici
nas, tendas e uma filmagem do encon
tro 

./ Organize-se em seu Estado; o en
contro nacional será nos dias 16 a 18 
de Abril de 2004 em São Paulo. 

JORN L POPULAR 

N S BANCAS 

Assine o jornal BRASIL DE FATO 
que trata com profundidade e visão 
analítica os temas de interessa nacio
nal. 

·ne, leia e divulgue. Como as
sinar: Alameda Eduardo Prado, 342 
Campos Biseos São Paulo - SP 01218-
010. 

Correio Betrônico: 
assinaturas@brasildefato.com.br 
Mais informações pelo telefo-

ne: (11) 3038-1432 

I 

VEM AI O 10
º

I 

GRITO DOS EXCLUIDOS! 

O 1 º Grito dos Excluídos teve como lema "A Vida em 
Primeiro Lugar". Começou com um pequeno grupo, peque
nas reuniões, muitas dificuldades e mais animação, garra e 
vontade de construir algo diferente . 

Nas comunidades, paróquias, escolas, sindicatos, as
sociações, o Grito ganhou vida, entrou nas ruas e nas 
agendas. Quantos avanços, 11ão? Pense como caminha
mos nestes nove anos e como realizaremos o Grito em 
2004. 

São dez anos de muitas lutas, alegrias, reflexões, emoções 
e trabalho coletivo. Você não pode ficar de fora. Participe da 
construção do Grito de 2004 que já começou. Envie suas su
gestões para lema, cartaz, símbolo para a Secretaria Nacional 
do Grito até 05/02/2004. 

Aos articuladores 

Neste final de ano, após várias batalhas vencidas, 
devemos repensar sobre nossos planos. 

Não podemos esquecer de fazer um agradecimento 
especial a você, articulador (a) do Grito dos Excluídos, 
que no dia a dia se compromete e faz o país mais bonito, 
porque acredita no Brasil digno de seus filhos e filhas. 
Com você, o Grito tem sabor, cor, energia. 

Graças à sua presença e ação, conseguimos alterar o 
significado do Dia da Independência, mudando assim a 
maneira de ler nossa história. 

Continuaremos lutando para construir o Brasil que a 
gente quer! 

Feliz Natal e um ano novo melhor ainda com saúde e 
alegrias! 

'' O sucesso do 
Grito não se ba

seia tanto na 
estratégia de 

sua promoção. 
Ele continua 

tendo repercus
são pelo acerto 

da causa que 
aponta. Coloca 

o dedo na molei
ra. Toca a ferida
central do siste
ma neoliberal, 
causador de con
centração e pro
dutor de exclu
são" 

(D. Demétrio 
Valentini) 
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Por aê? 
Empregados da Fiat promovem -assenihléia 

08 empregados da Flat Dle
sel, em greve - declarada le
gal pelo Tribunal Regional do 
Trabalho do Rio -fazem hoje 
às 6h, em !rente aoa portões da 
fábrica. mal.a uma assembléia · 
de manutenção do movimen
to. A assembléia visa a refor
çar a atitude dos empregados, 
que deverão entrar na fábrica 
mas permanecer de braços 
cruzados. Anteontem e ontem 
nAo houve eXJ)edlente na Flat, 
e OI �!OnArl.06 .. ÍQ.�4ª--

pensadOi!! de marear o cartão 
de ponto. 

O Presidente do Slnd!eat.o 
dos Trabalhadores nas Ind03-
tn.u Metalúrgicas, Osvraldo 
.Pimentel, acredita que a1n<ia 
etta semana os diretores da 
fábrica entrem em contato 
com a comissão de emprega
dos. Haveria um encontro on
J,em, mas foi desmarcado. 

- A greve continua inaltera
da. - informou o Sr Oswaldo 

O que fazer? 

Pimentel. - o Dr Costeira (ad
vogado da FiaU tinha marca-

. do uma reunião para a tarde, 
quase noite, mas nosso asses
sor jurldlco, Expedito Teixei
ra, ligou-nos avisando que o 
encontro fora cancelado. 

A reuniào marcada pelo Dr 
Costeira seria a prtme!ra apro
ximação dos dire

t
ores da F'iat

com os empregados., desde que 
a greve !oi declarada legal pelo 
TRT. 

A (.teve çsral para ovtubro �é ap,ovaôa por unar.:midade no ato dÕ ABC· 

UMA GREVE GERAL .NAClO, 'AL DE 2. Libe:rcl.:ide e Autonomia Sindical;

TODAS AS CATEGORIAS pela �atisfa.. 3. Rerngação da L.S.N.:
\'ào de suas principais rei\'indic;i<;t>e�. 4. Redu�·ão do custo de ,ida:
resumidas na pauta expcsta pel<- m-:smo 5. Congclam<.:nto dos aluguéis: , 
Lula: 6. S:1lário fv1ínimo real em h)do o FIIS e

J. faiabilidde no Emprego; salário desemprego! 

Ford iníci_a nova fâhrica em SBC 



1. 1JESEMPREGO "NORMAL" E "ANORMAL"

2. QUANTOS SÃ'O E OW'DE ESTÃO

OS VESEMPREGAVOS 1JE IIOJE 

POR QUE ESTE 'DESEMPREGO 1 

A TE Q UA f.1110 '! 

O QUE FAZER ? 

------ -Z- ----------- _! 



1. 'O'fSEJfPREGO "NORMAL" E "ANORMAL"

O Brasil i um pats capitalista. O capitalismo 
ê chamado também de "Economia de Mercado". Neste mer 
cado o trabalhador para viver vende para o patrão ã 
sua única mercadoria: sua energia e seu ta1ento ou 
sua força de trabalho. 

Em todos os pa{ses capitalistas existe sempre 
�m certo número de trabalhadores desempregados. r a 
�elhor maneira que os patrões encontraram par: dimi
nuir o salãrio: baixando o valor da mercadoria do 
trJbalhador. Coque se chama também DESEMPREGO ES
·1 RUTURAL.

Quando existem menos empregos do ue trabalha 
dores, menor ê a pr�ssão para aumentar o sa1ãrio.Com 
salários menores os custos de produção são menores � 
claro, os lucros são maiores. 

- Aqui no Brasil, além do desemprego normal ,sem
preexistiu e existe o SUB-EMPREGO. I to e, os mais 
variados tipos de bicos que não dão renda permanente 
nem suficiente ao traba hador. Por exemplo um meta -
lGrg1co trabalhando de vendedor ambulante. 

O que se rli�cute ho'e no Brasil e o que angus 
tia o trabalhador brasileiro não i o desemprego "noF 
mal", mas� a "ONDA DE DESEMPREGO" que atinge o Bri
sil inteiro de formas variadas. 

UA.NTOS SÃO E ONDE ESTÃO O.� 'OESEUYl'!EGAVOS VE HOJE 

O Brasil tem hoje uma população de 124 mi-
lhois de habitantes. Se nio contamos os velhos, cri
anças; a1eijados; etc., sõ 47 milhões estão em con
dições de traba1har •. to que se chama população eco 

. nomicamente ative. Dos que estão em condições de tri 
lbalhar, sem co��'AP os ��b-empregados, tem pelo menoi 
13�5 mi1h5es dsseMoregados. r muita energia e ta1en-

�c desp�rdiç1d� num r�fs cue �e diz em cresci�ento, 
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ou desenvolvimento. 

O desemprego não atinge sõ a industria. No 
Estado de São Paulo, por exemplo, tem 450 mil traba 
lhadores rurais parados, de acordo com os dados dã 
Federação dos Trabalhadores na Agricultura. 

Fazendo um tilculo de desempregados por fa 
milia, existe pelo menos um desempregado em cadã 
grupo de 8 famílias brasileiras. 

Se olhamos a situação nas seis maiores re
g,oes do pais, a situação do desemprego e sub-empre 
go hoje ê a seguinte conforme os numeras do governõ: 

Região Força de 
Metropolitana Trabalho 

,--

são Paulo 4.652.100 

Rio de Janeirc 3.446.200 

tselo HorizontE 992.600 

tf'orto Alegre 845.100 

!Recife 711.400 

Salvador 57 .300 

T O T A L 11.219,700 

.... _,./ 

' 

FONTE: I.BGE 

INDIGADORES 

Número de 
desempregados 

347.511 

305.333 

98. 763

57.382 

62.603 

52.216 

923.808 

DE EMPREGO 

Número de 
Subempregada, 

295.408 

279.487 

122.983 

56.621 

108.915 

76.497 

939.911 
. .  -

GAZETA MERCANTIL 

11.5.81 

·-------------4- --------- _____, 



3. POR e.,,E ESTE OESENPIEGO 1

Todos se lembram que a discussão publica 
sobre o desemprego estã ligada ãs demissões e amea 
ças de sempre mais demissões na YOLKSWAGEN. 

E importante não perder isto de vista pa 
ra entender a situação. A Volks i uma montadora di 
carros. Para montar estes carros ela estã ligada a 
milhares de fornecedores das mais variadas coisas 
que são necessãrias para montar um carro. Se a 
Volks vai bem, este "bem-estar" se irradia para 
seus fornecedores e vice-versa. 

Vamos dar alguns numeras de 1980 sobre 
a Volks para ficar mais clara esta ideia: ela gas
tou Cr$ 1 ,6 bilhões na compra de vidro; gastou 482 
milhões de Kw (metade da energia elêtrica instala
da no Paraguai); gastou por dia 55 mil litros de 
material de pintura; 95 m11 Kg de tubos de aço;4,5 
milhões de porcas, parafusos, grampos e arruelas;-
40 mil metros de material de revestimento; durante 
o ano todo consumiu 320 mil toneladas de aço (= 7
vezes o aço da ponte Rio-Niterõi); 2.400.000 pneus
nos carros zero Km; gastou 88 bi1hões comprando pe
ças de 1 . 300 empresas fornecedoras; sua f o 1 h a de
pagamento foi de Cr$ 13,5 bilhões {e mais· do que o
orçamento de metade dos municípios paulistas) e pa
gou Cr$ 3, 1 bilhões ao INPS (fonte: "VEJA" nQ 660T,

Durante 1980 não houve tanto desemprego. 
Este ano a situação engrossou. Tudo começou na in
dustria automobilística. Dai ele se espalhou para 
outros setores: borracha, química, vidro, siderúr
gico. Hoje outros setores estão afetados: têxtil -
de fibras sintéticas, eletro-eletrônico, constru -
ção civil. 

Vamos apontar algumas causas (existem ou 
tras) deste desemprego: 

------------ - 5- --------------



(a) a principal ê que o governo achava que a popula
ção estava consumindo mais do que devia, estimulan�
do assim a inflação + para o governo a melhor ma
neira de combater a inflação i dar (b) um aperto no
crédito: isto e, menos dinheiro na praça e juros -
mais altos e prazos de vendas ã prestação mais redu
z i d o s ; ( e ) a No v a P õ l í t i e a S a 1 ar i a 1 q u e .,.. e u 2 i u ma is
as faixas s�lariais mais altas (os compradores de
bens de consumo durãvel, por exemplo carro, apare -
lhos de som, etc}; (d) a campanha da poupança que
serviu para diminuir o consumo e nio a mentou o in
vestimento gerando novos empregcs; (e) o tra causa
tamb�m foram as dificuldades para exportar m�is.

4. ATE QUANVO?

Onde hã fum�ça .ã fogo fl'l;i fumaç não 
diz tud� sobre ·o tamanho e a qualidade do fogo. Ex
p1icando: durante 1980 assisti os üma grande chora
deira de empresirios sobre crise, dificuldades nos 
neg6cios, etc. Apesar diss a pro uçio brasileira -
como um todo cresceu mais de 8%. No balanços das 
grandes empresas (pequen s e  mf ias tamb�m} � m�ito 
comum ver um crescimento nos seus lucros de 200,300 
e 400% em comparaçio com o ano anterior. 

Os patrões u am o desemprego para mostrar 
ue e)es estão em ificuldades e por isso pedem mais 

dinheiro para o g verno (o dinheiro do governo sai 
do bolso do trabalhador}. O governo usa o desempre
go para arrochar os salirios e aumentar os impostos 

- para ajudar os atrõe . Os patrões não dizem que es 
tão contentes com os resultados da economia. 

-

Muitos acham que o pior ji passou. Por 
que? Porque' vârias causas da 11 crise de desemprego 11

, 
ji estão alteradas: as taxas de inflação começam a 
air, a safra ag�icola foi exceiente, o credito es-

t- clesapertc.nd1, : expGi'tacões .umenta "'nri r-c..,.. no-

- -·-· - .. _ -6-- -
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vos incentivos (ajuda do governo), a dívida externa 
parece estar sob controle. 

Outro fato que estã ocorrendo e ê necessã 
rio estar de antena ligada ê a crescente rotatividã 
de de mão de obra. O aumento do salãrio minimo de 
maio, 10% a menos do que vinha ocorrendo ê mais um 
estimulo para a rotatividade da mão de obra. Rotati 
vidade e desemprego são coisas diferentes e não po� 
dem ser enfiadas no mesmo saco. 

5 . O 9._UE FAZER ? 

De repente, se não abrimos o olho, parece 
que estamos na seguinte situação: o emprego é um fa 
vor que o patrão faz e não uma necessidade para con 
tinuar a produzir e lucrar. Temos o caso mais conhe 
cido da grande chantagem da Volks. Parece o baile � 
do Lampiao: ou todo mundo dança como ele quer,senão 
é bala. Sõ faltava o peão reduzir seu salário e a
inda dizer: "tã louco de bom". 

Os empresãrios, agitando além da conta a 
questão do desemprego têm dois objetivos claros:con 
seguir mais facilidades ainda com o dinheiro do go� 
verno (quem dão dinheiro pro governo é o povo) e 
sobretudo amedrontar e desorganizar totalmente os 
tra6a1 hããores. 

De um lado as empresas estão com grandes 
planos de investimento. A "pobre" Volks nos pr5xi -
mos três anos vai investir 2�6 bilhões de dólares -
(são mais ou menos 30 milhões de salãrios· mfnimos.E 
la não ê exceção, ê a regra. De outro lado plantam� 
fren�e ao trabalhador o espantalho do desemprego. 

Os patrões não falam que a produção de ca 
minhões vai muito bem· (e todas as indústrias automõ 
bilísticas produzem caminhões). O transporte rodovi 
iria no Brasil nio tem previsão de sofrer altera =

ções: e·quctnto a·i,-c:üstr·a de vagões tem 8íl·' ...'.e co
P ::. e i d a d e o e i o s a , , , ft! e r e e d � s - B e ri z , v , .. "· r · .., .r , ' o , ii a o 
p�r:i dt! cre�cer. 

- ., .



Parece que o jogo fica claro. Uma crise pas
sageira ê usada como arma para manter o trabalhador 
como eterno pedinte de favores para o patrão esque
cendo que esta coberto de direitos. 

Pede-se ao trabalhador ajudar a resolver uma 
crise do sistema. Ele pode ate ajudar, mas com isto 
não estarã resolvendo nenhum dos seus problemas. 

A prop6s1to, aqui i bom lembrar a situaçiode 
10 anos atrãs. Eram os anos da galinha dos ovos de ou 
ro, tambern conheci do como 11 mi 1 agre econômico". Cada ã 
no a economia bati a recordes de crescimento. O que os 
trabalhadores levaram de tudo isto? Levaram ... e sõ! 
Como disse o insuspeito general Midici na ipoca: "A 
economia vai bem, mas o povo vai mal." 

Daquela ipoca do "milagre º deve-se tirar uma 
lição para os dias de hoje: se os trabalhadores saí
rem desorganizados deste momento mais crítico que es 
tão atravessando, não terão como usufruir mais adian 
te uma iltuaçio econ6mica mais favorivel. 

O QDE FAZER? Interessa aqui abrir um debate
para encontrar as melhores saidas para o trabalhador 
garantir seus direitos de trabalho e salârio. Algu -
mas saldas ji estio sen4o realizadas ou propostas:os 
trabalhadores da Volks de São Bernardo recusaram a 
redução dos seus salãrios; os trabalhadores da Fiat 
do Rio de Janeiro entraram em greve {hã 30 dias hoje) 
pela readmissão �e 250 companhefros; o Lula propôs u 
ma greve geral de todas as categorias para o dia lV 
de outubro deste ano; o Joaquim de São Paulo propôs 
criar uma Comissão Parlamentar de Inquérito. t por 
ai a saída? Que outras soluções são concretas e viã
veis levando em conta as situações específicas e ge
rais? 

31 de maio de 1981 

Equ.1.pe FASE - São,P«ulo 

----------- 8 -

... 



BISPO DIOCESANO 

Diocese de Nova Iguaçu 

Cx Postal 22 

26.000 Nova Iguaçu - RJ 

BRASIL 

Nova Iguaçu, .................. 
de de 19 .... 

No dia ...... próximo é seu aniversário de .. .... . .. . . . . . . . . . . . ............... .... ...... .......... ......... ...................................... .. 

Tomando parte na sua alegria, levo-lhe a certeza de minhas orações e de meus para
béns, em meu próprio nome, e em nome desta querida diocese onde nos pôs a Divina Provi
dência como colaboradores do seu plano de amor e continuadores humildes da obra salvífi
ca de Jesus Cristo, nossQ irmão. 

Na Santa Missa deste dia incluirei suas intenções particulares, suas alegrias e sofri
mentos, seus trabalhos e preocupações, certo de que na força da graça encontraremos, co
mo a humilde Virgem Maria, a maneira correta de realizarmos nossa missão e de sermos 
felizes. 

Com fraternais cumprimentos e com o desejo das melhores bênçãos do Pai, assino
me com todo respeito. 

bispo diocesano 
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OCANCHO 
BOLETIM INFORMATIVO·DA
PASTORAL OPERARIA DE CAMPINAS 

N9 5 - Junho de 1978 c r:$ o, so 

Balanço das greves 
Pela formação de 
comissões de operários 
nas fábricas! 
Pelo direito de greve! 

A greve dos operários 
começou no ABC paulista. Depois 
ela foi crescendo, crescendo, 
chegou a outras zonas indus
tria�s da Grande São Paulo e 
tambem em Campinas. Aquí em 
C�mpinas, três grandes ' 
fabricas pararam: a GE, a 
Cobrasma e a Singer, Outras 
empresas deram o aumento antes 
mesmo que a turma parasse, por 
medo da greve. .t que ê. -mais 
b?rato dàr o aurrento do que 
ficar com a produção parada e 
depois ter que dar o aumento. 

Contra o arrõcho salariall 
Por melhores 
condições de trabalho/ 
Pela liberdade sindical! 

• 

A greve foi considerada 
ilegal pelo governo. Mas ninguém 
deu bola. A lei de greve já não 
funciona mais, porque o operário 
perdeu o rredo. Recuperamos o 
direito de discutir nossos 
interesses é organização. 

Fizemos assembléias dentro 
das fábricas paradas, nos orga
nizarros em.comissções de fábricas 
e obrigamos os sindicatos a 
defender nossos direitos, apesar 
deles serem máis ligados aos 
interesses dos patrões do que dos 
ope rã ri os. 



A greve ensinou tudo isto 
para nós. Nos ensinou, também,
que é somente com liberdade para
participar com a união de todos
em volta do um objetivo com�m 
que consegui remos garantir-. i,ossos interess:s· Nos mostrou tamb�m que
a greve e a arma principal pa�a 
conseguir melhorar nossas condições
de trabalho e de salário.

Então aprendemos que quando, 
paramos e nos organizamos podemos

C O B R A S M A 

A firma, com medo, concedeu 
aumento antes de qualquer 
reivindicação dos operários. 
Deu 10% a partir de junho, 
e, embora isso amorteceu o 
pessoal, a turma ainda_ 
comenta que se uma seçao 
parar, o resto �ára tamb�m:

Acho que seria necessar1O 
fazer uma panfletage� con
tando a situação desde o 
início para o pessoal conhecer 
como é que começa. Isso é 
muito importante, mas deve 
ser feito por uma pessoa 
que asumisse a responsa-
b i I idade. 

Devia-se esclarecer prá 
todo mundo que, se se 
ganha o aumento, a nossa 
força é reconhec�da e anima 
os outros. Se nao nos 
dão o aumento de imediato, 
a turma continua parada e 
isso mostra a luta para 
outros companheiros. 

discutir diretamente com os 2 
patrões. Não há necessidade do 
governo como mediador nas nego
ciações. Antes, as respostas eram 
sempre adiadas e só valia o 
aumento decretado pelo governo, 
q ue se f1l) re é i n fe r i o r a o cus to 
de vida. 

Agora não! O operário parou 
e decidiu exigir seus direitos 
diretamente! E vendo que o . 
caminho só pode ser este: se unir 
e lutar pelo o que é seu. 

GENERAL ELECTRIC DO BRASIL, S.A. 

Quinta feira dia 8 apareceu nos 
banheiros da GE um cartas que 
dizia assim: "Companheiros, 
Vamos lutar pelos 20t. Amanhã 
as 12: 30 vamos par ar. 11 

Na

sexta feira, dia 9 de junho, 
no horário marcado pararam 3 
áreas. às 13:00 horas apare
ceu um encarregado e escolheu 
4 caras e levou para uma sala 
fora da companhia. Isso foi 
feito com as outras áreas. 

Saíram fora da fábrica e 
o pessoal dentro continuavam
em greve. Voltaram era 15 prás 
duas e as comissoes começaram a 
dar notícias: Na próxima sexta 
feira (dia 16) teriam respostas 
se viria aumento ou não. 

Na sexta feira de manhã 
foram distribuídas umas folhas 
que diziam sobre os 10% sem 
descontar er. dissídio e l0o/. 
de antecipação. O pessoal leu 
e continuou zangado mas voltou 
a trabalhar. A diretoria, 
muito esperta, já de manhã, 



sem que as comissões apontadas 
por eles tivessem trocado 
idéias, chamou as com�ssões 
para as negociações. E o 
pessoas; desorganizado, aceitou. 

3 

4 2 O O da. GE em San.to Andíi.e. pa.Jta.Jtam e. 
c.;Me.gu.bta.m a.wne.nto de. 10%. 

S I N G E R 

Há umas semanas atrás, pararam trinta pessoas na Singer 
pedindo aumento. E se não recebessem aumento iam parar 
com mais pessoas. Mas ficaram quietos depois. 

O que aconteceu ultimamente, depois do dia 12, é que 
espalharam uns folhetinhos marcando hora para todos 
pararem. Botaram até no meu armário. Tava o maior 
comentário e todo mundo a favor. A turma da montaqem 
tava falando rresmo que ia parar no dia 16. e que Únha 
muito mais coisas prã conseguir, se a gente provasse 
a nossa força na união. E tem mesmo: insalubridade, 
equipamentos para trabalhar, por exemplo,uma máscara que 
não me dão prá trabalhar 

Aí, sexta feira, dia 16, às 13:30hs os primeiros a 
parar foram as mulheres do motorzinho. E chamavam os 
rapazes de covardes por não entrarem em greve juntos. 
Muitos entraram em greve porque ficaram envergonh�dos da 
situação. Entrou em greve uma boa 
parte da turma da fábrica. Durante a greve, 
o presidente do sindicato, Cid Ferreira, foi
com uma lista oferecendo 10% de aumento no
salário. O pessoal não aceitou. "Nós 
que remos os 20%", diziam. Esses 20% 
não é muito mas podia melhorar um pouco 
mais a vida do singeriano. 

Com isso tudo estamos lutando cnntr� 
o arrocho salarial.

Na segunda feira, dia 19, a fábrica 
estava cheia de folhetinho de novo, avi
sando que a gente devia exigir os 20% de 
aumento além dos 10% de adiantamento e que 
a greve tinha que continuar. Ainda mais: 
se algum colega fosse mandado embora a 
paralisação ficaria mais firme. 

Acontece que fomos enganados: a firma 
com o pelego Cid erganou a maior parte 
do pessoa 1 fazendo entender que tavarr. dando 
os 20%. 

Acontece que aprendemos duas coisas: 
A força da união do operário e que o sindi
cato está mesmo a favor do patrão. 
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Mané, na �ua opinião, o que

ê �indicato? 

Na minha opinião, sindicato

é a união de todos os traba

lhadores em defesa de seus 

interesses comuns. 

Oposição sindical, como o 
próprio nome diz, é o des
contentamento da categoria 
com a estrutura do sindica
lismo atual. 

O que a�ha da6 gAeve6 que e6tao 
acontecendo pon aZ? 

Acho que as greves�que estão 
acontecendo agora e o reflexo 
da insatisfação das classes 
trabalhadoras com relação aos 
baixos salários a que foram 
submetidos os trabalhadores. 

Pon q�e o 6indicato do6 
metalun�ico6 pneci6a de uma 

. neno vaç.ao? 

O sindicato dos metalúrgicos 
precisa de uma renovação para 
que sejam corrigidos uma série 
àe vícios que o continuismo 
gera, pois que a atual direto
ria se encontra no cargo há 10 
anos. 

O GANCHO, neste número 
com Manoel Dantas de A 
presidência do Sindica 
Campinas e Região, na 

O pessoal da eh, 
opos I çao. Se g, 
eleição, entram 
do sindicato • 
que dêem apoio , 
de oposição que

na cat egoria do· 
dos tecelões, b1 
alimentos, etc.

E, se surge uma

eles na eleição 
confiamos que n: 
táticas do pode 

O GANCHO



, �ublica uma entrevista
lcantara, candidato a 
to _dos Metalúrgicos de
chapa 2, 

3pa 2 são da 
3nharem esta 

na diretoria 
)ar, esperamos 
3 outros grupos 

s u r g em, como 
; químicos , ou 
)rrachei ros, 

opo:ição contra 

�daq�í a 3 anos,
30 vao usar as 
r que Cid usa agora. 
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Quai� -0ão a-0 dióiculdade-0 que

a Chapa 2 de Opo�ição e-0t�

encont1t.ando? 

Temos até agora muitas dificul

dades. A essa altura da campanha,

estamos sentindo a atuação de 

algumas empresas no sentido de

impedir que cheguemos ao nosso

sindicato. Em algumas empresas,

alguns elementos com cargo de 

chefia, coagindo seus subordinados

a votarem na chapa da situação. 

A Singer, por exemplo, não

permitiu que distribuíssemos

nossa propaganda em sua porta

ria, sendo que a atual diretoria

tem livre acesso a essa empresa.

Soubemos que na CLARK estão 

fazendo press ão, chegando ao ponto

de demitir um funcionário que 

ap5ia a chapa 2. Na Clark 

quem mais tem feito pressão

sobre os operários são o chefe

do departamento de �ess oal 

(Sr. Demerval) e a assistente

s ocial. Na Robert Bosch, 

presenciamos o fato de alguns

mestres e contra-mestres de 

setores, ameaçando funcionários

com demissão, caso votem na 2 de

oposição/renovação.
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Os uniformes verdes 

:dãoo sinal 
O movimento de paralizações 

,s;:hegou _em Campinas. Aqui em 
nossa cidade foram os ferramentei
ros dél COBRASMA que pararam o 
trabalho. 

A Cobrasma do Grupo da Brasei
xos, Fornasa e Brasprensa em sua 
fábrica de Campinas produz va
gões para trens de carga e de 
passageiros. E os ferrámenteiros 
circulam por todos os setores da fá
brica ajustando as máquinas. 

Da paralização dos ferramentei
ros resultou um aumento de 10 °•0 
nos salários que começa a valer 
desde já, em Junho. 

As condições de trabalho são as. 

piores poss1ve1s na COBRASMA: 
as arrebitadeiras fazem um barulho 
infernal como se fosse numa guer
ra, diz um trabalhador. E não adian
ta colocar capacete ou qualquer 
outro protetor que o barulho conti
nua. 

Além disso 60% da-mão de obra 
de lá não tem qualificacão ti, que 
que dizer que executam trabalho 
braçal recebendo baixos salários 
e enfrentando P,éssimas condições 
de trabalho. E justamente . esse 
pessoal que por ter medo de ser 
mandado embora é obrigado a 
aceitar todas essas condições i,n. 
postas pela empresa. 

NOTÍCIAS 
. .. 

O mai.01t a.wne.n.to c.en.c.e.dido na1.> /Xt':.ct.eÁ .. M.ç.ÕM 
no ÃBC foi da Rhodia; 1 5, 7% pa'Ut 06

Em Sio Paulo, 06 
me tclf..ü ta6, e.e bll.a
d o1te.6 e 6i6c.a i6 d a  
Viaç�o Santa Am;l,i,a 

5000 bta.bal.ha do!te.6. E, po!t j_CU:aJt na 
Rhod.i,a, c.omc \.'M o r-u 5 ca.-t a.--<.. e.m PauLZMc.? 

15,000 ope.MJu.o,5 da CobJtiv5ma e.m 06a1.>c.o 
,._;MMam e c.on.-6e.gui1tam awne.nto de 15% 

$500 orJWrtÁ.o-6 da P,t1tefl.-i a,m Sru-:.to Andíie 
paJUVtam e. C.C'lv.H.gu..<J'..am 10, 5% de aume.n,tc. 

e. d a V i a ç ã e T u.6 .1 

ent�all.am em g�e.ve
�a�a exigi1t aumento.
E c.en6egu,i_/tam.

S[LSÇÃ0 B�ASlLE·PA 

"Nós. jogadores. somos cabos e/eilorais do 
governo. Se ganharmos a Copa. ele usará a nossa 
vitória. Set muito bem disso.'· 
l Reinaldo; da Sele<;io Brasileira,. 

FSP 7. 6. 78



Metalúrgicos: 
Expan$_�o. 

O movimt:nto grevista ini
ciado no ABC já saiu da 
Grande São Paulo e _ganhou 
o interipr do Estado. Em
Campinas, com 40 mil me
talúrgicos, os trabalhadores
da GE pararam sext.3-feir�
seçõej de corte e calderaria.
exigindo 20'c- de aumento,·
"Quando a gente viu o óne:
rit. deu vontade de chorar�
só tinha desconto, nenhum
·aumento". disse �m operá"
rio do corte. "Aí começamos
a 1}6r cartazes nos banhei
ros: 20%". Depois do almoço
ninguém trabalboo. Quando
o advogado da firma veio
perguntar quem-�mou,
eles disser�m: ºNós'. 

Enquanto isso, uma en
trevista dada pelo presiden
te do sindicato dos metalúr
gicoe provocou revolta entre 
os operários: "Cid não mo
veu uma palha e aitora diz 
que a causa está ganha, vai 
no jornal dizendo que foi ele 
que conseguiu". A chapa �e 
Oposição.� (?Utro la�_o, diz 
que a greve e Justa e Ja v.�� 
exigindo uma 11ssemble1a 
para discutir o aS-.'-Unto.A irr� 

. ve. da GE seguiu-se à da 
Cobrasma em Sumaré (ci
dade próxima) onde oe mil e 

. quinhentos operários conse
guiram dez por cento de 
adiantamento. Comenta-se 

· que pode haver greve em ou
tras -fábrícas, dependendo
do resultado da greve da 
GE.

7 

TUDO t POSSÍVEL 

Uma vez um homem trouxe seu 
fi l:t0 para Jesus curar. E disse 
assim a Jesus: "Se o senhor pode, 
então, nos ajude." 

E Jesus falou: "Se eu posso? 
Tudo e possível para quem tem fe." 

f engraçado, não acha? Tem 
gente que faz de tudo para melhorar 
de situação. Pede aumento, gasta 
na loteria, faz horas extras, pro
cura outro emprego. Tudo sozinho. 
Mas esse mesmo cara nao acredita 
nos colegas. Não tem fe em si, nem 
nos outros. E quando a turma 
resolve parar, exigindo aumento, 
ele não tem coragem. Espera ate o 
Último minuto para desligar a 
máquina, desfarça. Desanima, 
foge da luta. 

Ele reza para Jesus, mas não 
acredita na força que J�sus dâ. 
Não acredita que Jesus ,estã 
presente nas lutas operárias. 
Para mim, este cara não tem 
grande fe. A fe dâ força para 
agir. Quem duvida da própria 
força e da força de sua classe 
e individualista. Ele acha que 
Deus vai resolver os problemas 
para ele. A fe dâ coragem de 
organizar os colegas, de animar 
os outros e de não desistir. 

A :twr.ma da Chapa 2 d.ú.i:vúbu.,lu o� óolheto� 
de. Zê_ Mad!tu.ga. em I ndaia;tuba.. No &.a 

, c-6 e.gu.,i,nte. wna dM 6.úunM .e.ã., a. F u.ncüçãc 
Indcvi..a-tu.ba, pM.ou e. exigiu awne.n.to. 



� -
·-

�· 

�· .... 
·� 

., 

"'11111.:. 

\J 

'-.) . 

-
·-

r-� 

-�

!X) 
.\::: 

"" �. 
1 

Lli 

" 
....__ � 

Ç'\.. 

Nesta hora das greves, muita gente estâ 
aproveitando os fins de semana para ir na 
casa de colegas, reunir a turma para 
conversar sobre o problema da fábrica 
e as paralisações, pensando o que fazer� 
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Em M G, 4 mil param FSP 

BELO HORIZONTE (Sucursal) 
- Ell}, absoluta ordem, com os
próprios trabalhadores cuidando
das instalações da empresa, os
quatro mil operários da usina da
Belgo-Mineira em Monlevade en
traram ontem em greve às 15
horas. A decisão foi tomada pela
manhã. em assembléia geral. quan
do. diante da resposta da compa
nll1a. reticente às 47 reivindicações
do sindicato, o plenário propôs e
aprovou a paralisação total do
trabalho.

na Belgo-Mineira 

A comissão de greve decidiu que 
todos os equipamentos da usina que 
não podem deixar de funcionar sob 
o risco de danos ao patrimônio da
empresa, continuarão sendo
acionados. Assim. depois da última
corrida de açó, os fornos foram
abafados. mas continuam sendo
aquecidos. Do contrário poderia
haver a danificação total dos altos
fornos. Da mesma forma. a fábrica
de oxigênio continua em funcio
namento.
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Até ontem à noite não houve qual
quer repressão policial, como
ocorreu em 1968. Os operários con
tinuam dentro da usina, de braços
cruzados uns, e cuidando dos
equipamentos outros. Ainda não
houve reforço de Policiamento e o
delegado de policia Heitor RuggJo
está em contato com o presidente
do Sindicato, João Paulo Pires de
Vasconcelos. 

O presidente do sindicato disse à
reportagem que o movimento"é or
deiro, mas firme, e que os operários
estão dispostos a não recuar e não
abir mão das reivfnd!cações prin
. cipais". Há toda uma preQcupação
de evitar-se qualquer provocação,
parta de onde partir, e os tra
balhadores são os mais interes
sados em zelar pelo patrimônio da
empresa. 

O sindicato está preparado para
dar assistência ,material aosoperários, no caS-O de a greve durar
alguns dias, mas a opiuião geral éde que se chegará a vma solução
rapidamente, pcsslvelL"!-::nte atésegunda-feira. 

O presld€!,te do s:r..:��ato recebeu, no !nicto b noite, convocaçãodo Delegc1ifo R ,-;onal •' .J Trabalho,Onezlmo VI . 0 para uma reunião hoje, às 14 o, as, na sede da FS I'Delegacia e>n BE!o !forlzonte. As 

19h30 Iniciou-se uma reunião nasede do sindicato em Monlevade,entre a diretoria do sindicato erepresentantes da.empresa.

REIVINDICAÇOES A principal reJvindicação do-;operários metalúrgicos é a mudança da escala de reversamento deturnos. Pelo atual sistema, o operário trabalha sete dias e de-scansa no 8. 0, quando a folga deveser no sétimo dia. Com Isso, a empresa faz uma economia de pessoalda ordem de 14 Por cento .
As outras reivindicações maislmPortantes são as de aumento desalár!o de 20 Por cento acima dos índices oficiais do governo; gratificação de retorno de férias corresPondente a 240 horas; piso salarialassegurado com reaJust . ento deacordo com os aumentos salariaisperiódicos; p.:1gamento em dob•·o dafolga do pessoal de revesamento,quando recair em feriado; . quinquênio, no valor de 10 r c nto; Inclusão do valor de horas-extr s nopa amento de e ouso, f"rlas e 13. 0 

salário; aumento por antecipação,toda vez que o cu to de vida acusarlndlce ig l ou su. erlor a 10 Porcento; e tensão de 10 or cento de abono fa tllar a tod os emprega os da ust a. 

GENTE E GADO 

No mês oass1io, em Jõao Pessoa, na Paraíba, houve uma grancie r•eunião de genteque 'JA. 1�t ·cil)a '°'", corrmnidades, do Brasil todo. No fim do encontro, fizeram umtioo d� documento, dizendo qual será sua linh1 Je trabalho. Entre as Jecisões,é a seguinte; 
Quanto 3 1ossa atuaçáono mundo ... 

Lutar ')ara que a terraseja dividida e�tre nós,camnoneses e Índios, que d�la tiram os produtos parao seu sustento, Dara que agente oossa vive� na terrasem ser tocado como �ado. Na cidade, nós, ooerarios, queremos t�r maior narticinação em tudo, princioalmenter na posse comum dos nossos mei;s de trabalho (ferramentas, máquinas, indústrias).



A Classe Operária 

A classe ooerãria hoje 
está tão individ alista que 
cada opera •r s e s 

,. 

� �per;rio DPnsa e SE" 
or-e•,3dor, >rr ---=r,ado, apor,
�ado• e 3ti che�e. 

3 

Companheiros, a classe 
operaria rJPve ter 11m i dea 1 
comum (todos por um e u� por 
todos). Quer "'izer, i uil
�de direitos, deveres, 
lutar juntos, ver o oue est-
co�tece�do �o� es�e ou ,que-

1 colrqa, tomar aecisio un-
s. 

, +- c1r por ,ielhnres s;:i' -_ 
•ios, 'liniene, u ·urarica, e

- ,
t,1r·t( C: nutros ne11 t- :c10�, 

�0-1Le JS orr o� ae se�ur,�ça 
cas ç�bric;:i� � ·6 badalaç�o. 
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ministro 

No Domingo â noite, dia 10 
de setemb•·o, o Ministro do 
Trabalho, Sr. Arnaldo Pri
eto, apareceu na televisão 
para d1r um aviso. O pro
blema dele era o seguinte: 
O governo do Presidente 
Geisel tinha mandado ao 
congresso nacional, em 
Brasflia� umas ideias 
sobre novas leis (chamado 
um_projeto de lei). Era 
a epoca de discutir este 
projeto no congresso, entre 
os,senadores e deputados. 
Mas muitos l1deres sindi
cais não estavam de acordo 
com as ideias do presidente 
e sentiram que seria pre
judicia1 para os trabalha
dores se este projeto fosse 
feito em leis. Então es tc.=s 
lideres sindicais resol
veram ir a Brasilia para 
conversar com os senadores 
e deputados, para dar suas 
opiniões e explicar corno 
deve ser. Mas o Ministro 
Prieto estava muito a fa
vor do projeto do presi-
dente e estava querendo que 
o projeto se tornasse lei.

E claro que o ministro 
estava querendo impedir o 
diãlogo entre deputados e 
senadores com os represen
tantes dos sindicatos. 
Ele não queria que o pes
soal dos sindicatos nu
dasse a opinião dos homens 
�o congresso sobre o pro
Jeto 

• 

contra os Sl.I

Entao ele baixou um 
decreto proibindo os lideres 
sindicais a ir para Brasil ia 
para pressionar os homens 
do congresso. E, logo de
pois, explicou este decreto 
pela televisão nacional. 

Entre outras coisas, 
ele disse que os sindicatos 
não podem fazer política 
partidâria e que, se os 
trabalhadores querem par
ticipar na pol1tica, eles 
devem entr2.r no MDB ou 
na Arena. 

O que uconteceu? Os 
lideres sindicais, inclu
sive Jacõ Bittar, presi
dente do sindicato dos 
petroleiros de Campinas e 
PaulTnia, foram conversar 
com os deputados e sena
dores, explicaram que era 
seu direito e dever defen-



tdicatos 

der os trabalhadores e lu
tar por leis gue favoreçam 
a classe operaria. Falaram 

que os sindicatos existem 
para favorecer os trabalha
dores, e muitas vezes esta 
defesa inclui a preocupação 
por leis favorãveis. 

Sem os sindicatos en-
trarem na política, nunca 
vamos conseguir muita 
coisa. 

Outro problema do Mi
nistro do Ttabalho era o 
medo de existirem associa
ções intersi,1dicais. A lei 
atual nâo pe,mite que os 
sindicatos se juntem para 
unir forças sobre interes
ses de suas categorias. 

O poder dogove �o, atualmente, estã
n�s mi s dos ricos, que
sao os donos das fãbricas,

terras, bancos, etc. Eles 
dominam a economia e o go
verno e conseguem manter 
as leis favorãveis para 
eles. Uma das coisas mais 
importantes para eles man
ter seu poder e a desunião 
dos trabalhadores, em todos 
os níveis. 

Então quando o Ministro do 
Trabalho lembra ã população 
que a lei não permite a união 
entre diferentes sindicatos, 
precisamos levar em conta o 
fato de que estas leis não 
foram feitas pelos trabalha
dores, mas sim , pela classe 
que se enriquece com o suor 
dos trabalhadores. A classe 
trabalhadora nunca faria uma 
lei dessas. 

Para a classe operãria, 
e muito importante a uniao 
entre sindicatos e outros 
entidades de classe. Atual
mente, existem federações 
e confederações de trabalha
dores, mas tudo separado. 
Uma das metas da classe ope
rãria ê a formação de um 
CGT (Comando Geral dos Tra
balhadores), para unir as 
diferentes confederações 
(trabalhadores de indústria, 
de comercio, de transportes, 
etc.). 

Enquanto alguns procuram 
a união nos níveis mais amplos, 
cada um de nõs pode ir criando 
mais união entre os colegas, 
no dia-a-dia. Tudo isso ê 
necessãrio para que cheguemos 
a uma situação de justiça e 
igualdade. 



Reform� fecharam, diz Bitar 

CAMPINAS <Sucursal) -
O presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores na Indústria 
de Refinação de Petróleo de 
Campinas e Paultnia. Jacó 
Bitar. afirmou que "o projeto 
de reformas não foi uma 
abertura para os trabalha-

dores. mas sim um fecha
mento. pois aumentou o 
poder de intervenção das en
tidades de classe". Para o 
líder sindical. a abertura 
política terá de ser conquis
tada pelo trabalhador. Por 
outro lado. Jacó Bitar estará 

/MOTORISTAS E cnB�PDORES 
PARAM EM JUN8IAI 

/ 
/ 

pela terceira vez em Bra
sília. na quarta-feira. para 
depor na CPI dos Salários. 
Das outras duas vezes. não 
houve quórum para a reunião 
da comissão e Bitar. em con
sequência, não foi ouvido. 

Rl-.PORTER - Nº 9 

iaí - n-ês empresas de
rtes coh?tivos de Jun

_-\u,o on:bus Jundiaí, 
Auto ônibw, Trés Irmãos e / 
Viação J�nd1� ,cnse - estão
e .su �s :i.t:.,,ctades paralisa
das desde ontem em virtude

greve c;e motoristas e co
bradores cme reivindicam au
mento sala.ria! imediato de 40 
por cento Essa greve fora 
anunc1.1.<l.1. há. duas semanas, 
desde que as empresas não 
concordaram com a proposta 
inicial clP .::ru.-; .:m.pregados. 

/ 
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"Pelego só tem fim oom 
nova estrutura sindical" 

MACEIO - mo correspondente) - O 
presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de 
São Bernardo e Diadema, Luls Inácio da Sil
va, o Lula, disse ontem nesta capital que só a 
mudança na estrutura sindical 11ode acabar 
com o peleguismo no Brasil. A mudança, 
segundo ele, implicaria em eleições livres e 
diretas para os quadros dos sindicatos e fe
derhções, permitindo a disputa cemocrátlca 
entre os interessados. 

Lula veio a Maceió, a convite do Slndtcàto 
dos Radialistas, fazer uma conferência na 
Academia Alagoana de Letras. A sua con
ferência, foi realizada na noite de qu}nta
feira. 

REFLEXÃO B1,BLICA 

Mt. 20 9 1-16 

E.6tive. me.dJ.;ta.ndo .6ob1t..e. e..6.t.e. 
.tlle.c.ho Evangweo. o plt..O
p!Úe...:táJc,.i,_O, ehamou .t.Jr..a.balha.-
doh.e..6 �a/La. eome.�Me.m a 
.t.Jr..a.ba.thM e.m hoh.âlúo.6 cü-
6e.1t..e.ntu. Todo m�ndo :te.h.-
minou. junto, no 6� do 
dla.. MM , o pa..:tJuw p� - . 
go u a. eada. um, uma. clLcvua.. 
E.6 :ta. d).;éJda .6 e;u,,a. o ó u. 0-<. -

eie.nte. pcvw .6 e. ma.nte.h. e.
vive./!... _ Hoje. :ta1nbe.m, � o_m �.6
eonth.a:tado,.5. A ma.-<.oJUa 
.t.Jr..a.bal.h.a.. e.m :tu1t..n0.6; lü� 
e.n.tllam ã 6 : O O , o u:tlt..q__ 6 a.6 
14h.6 a.inda ou:t/!..o.6 a,� 
22 oÓh.6 e. a.66im polt.. diante.. 
M� 6e./tâ que. e..6.t.amo.6 1t..e.se.
be.ndo o qu.e. ê jd.6to? �e.M 
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Este pronunciamento do Lula 
é muito importante. No fun
do ele está dizendo que o 
sistema anti-democrático de 
sindicatos que temos, atu
almente, dá vantagem para 
o tipo pelego ficar no po
der. Não é só uma questão
de pessoas ruins nas dire
torias dos sindicatos, mas
a lei federal que está bem
a favor delas. t p�eciso
mudar a 1 e i •

que. o que. 1t..e.ee.be.mo.6 dá pa.Jta. 
a. ge.n.:te. I.> e. ma.nte.h. � vive./!..?

Sabe.mal.> que na.o ••• 
Vive.mal.> o hoje., eom me.do do 
a.manhã.. 

Sa.be.mo1.> que. a ea.da. d,i_a. 
hã maio/!.. g.ti-Uo de. do1t.., ma.ioh. 
qua.nti.d.ctde. de. molt..te.. 

a.be.mo.6 que. e.m ea.da pelio 
hâ. ma,iJ., a.n�Ú.6.ti.a, e.m ea.da. 
bcvvu.g_a lna-<.-6 3ome., e. e.m ea.da 
eonaçao � a.mon. 

P1t..e.wa.mo1.> paluVl. de. 6ug,{_J[_, 
Wa./!.. a6 mã.o.6 do.6 no.61.>o.ó 
olho1., �M.a ve.1t..mo1.> no.61.>a. ne.a.
.Udade.1, e. lu.tM po1t.. um mundo 
ma-w JU.6,to, rnaÁJ.i 61t..a.te.Mo, 
huma.no. 

P1t..e.w amo.6 .ti.lt..M a 
a.pa.Jte.nte. mâl.> c.aJLa da paz pMa 
de..6eobl1ÁJl.mo1.> o ve.h.dadwo 
eaminho da LTBERVAVE.

"Quem não luta por seus 
direitos não; digno deles.P 



Operárias não 
4,,( 

serão revistadas 
RIO <Sucursal) - Enquanto au

toridades do Ministério do Trabalho 
foram ontem à fábrica de sutlens De 
Mlllus, no bairro da Penha, no Rio, 
para apurar as causas da revolta de 
duas mil operárias, anteontem.a Dele
gacia Regional do Trabalho anunciou 
que a partir da próxima segunda-feira 
as operárias não mais serão obrigadas 
a se submeterem à revista, pelos guar
das da segurança. 

A revolta na fábrica De Mlllus 
ocorreu contra os excessos dos guar
das da segurança. que exigiam que as 
operárias ficassem nuas, n final do ex
pediente, para ver se Por acaso não 
carregavam peças Intimas ali fabri
cadas < sutiens e calcinhas). 

Para debelar a revolta, a empresa 
chamou cerca de 200 Policiais e al
gumas operárias ficaram feridas, sen
do que uma delas. grávida de seis 
meses. abortou devido aos maus tratos 
sofridos. 

t.f OP•RÃRIOS - Os ope
rários da Fiat (ex-FNM) estão
inconformados com as últi
mas negociações feitas entre
o sindicato da classe e os
patrões que culminou com a
assinatura da homologação,
semana passada.

Segundo os metalúrgicos 
da fábrica de Caxias, as rei
vindicações mais importan
tes da classe não foram se
quer. discutidas. As reivindi
cações foram colocadas na 
gaveta para serem discutidas 
daaui a 90 dias, proposta fei
ta pe19 sindicato dos meta
lúrgicos o Aio e aceita pelos 
patrões 

r _; f GREVE DE FOME. 
Cerca de 2.500 operários da Brown Boveri. de 

1Jsascu. resolveram entrar em ··greve de fo
me". deixando de utilizar os serviços do res
taurante da empresa. O movime�to começou on
tem e continuará no dia de hoJe. em sinal de 
protesto pela refeição que a Gel�e - empresa de 
alimentos congelados - serve a Brown Boven. 
considerada de má qualidade pelos trabalha
dores. 
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DISSÍDIO COLETIVO 

O dissídio coletivo é o processo para 
decídir o aumento ou reajuste desa
lário para cada categori�- Em nossa 
região, a maioria das categorias fa
zem seu dissídio em abril, para au
mentar os salários em maio_ Antes 
do dissídio, é necessário haver pelo 
menos uma assembléia no sindicato 
sobre o assunto. Por votação da as
sembléia,resolve-se pedir um aumen
to ou reajuste de tantos por cento. 
Mas, é lógico que os patrões nunca 
querem pagar o que os trabalhado
res querem receber. E, no fundo, o 
dinheiro é de todos, pois veio da 
venda do produto que fizemos jun
tos. Mas, para manter os salários bai
xos, os patrões contam com a ajuda 
do governo, que decreta que os au
mentos não podem ultrapassar tal por 
centagem. Por isso, atualmente, a
tendência é dos sindicatos aceitar 
passivamente o índice do governo, e 
todo mundo ficar quieto. Mas a nos-

sa força está crescendo, e algumas 
categorias estão começando a dizer 
que o aumento do governo é muito 
pouco {e é mesmo) e que queremos 
mais { 701. por exemplo}. E dizem 
ainda: se o aumento não for esse que 
queremos, faremos greve até que os 
patrões aceitem nossa proposta. Tá
aí o negócio. 

O sindicato dos Metalúrgicos de 
Campinas e Região está querendo 
um reajuste salarial {em Abril) de 
30 % acima do índice do governo. 
Isto. se conseguido, dará um reajus 
te de uns 73 % . 



CAMPINAS, 1978 

No Brnsil, no ano passado, o mo
vimento operário deu uns passos 
muito grandes para a frente. Depois 
das celebrações do 1 o. de Maio, hou
ve aquela onda de greves que come
çou em São Bernardo, na Scania. Em 
junho e julho houve algumas greves 
aqui em Campinas, e com isso a clas
·se operária acabou com uma lei que
nos prejudicava por muito tempo, a
lei anti greve. Houve, também, greve
de professores, de médicos e de ban
cários.

O Movimento Custo de Vida apa
receu em Campinas. Houve a dispu
tua entre Chapa 1 e Chapa 2, para 
a Diretoria do Sindicato dos Metalúr
gicos. E as eleições de ncvembro fo
ram uma vitória para o MDB, no país 
inteiro. Foram eleitos diversos depu
tados ligados com a classe operária, 
e, pela primeira vez na história do 
Brasil foi eleito um operário para de
putado federa!. Trata-se de Aurélio 
Peres, metalúrgico da Calei. 

E 1979? que será que vai dar em 
1979? Certamente a organização do 
povo não vai parar. Em Campinas, 
logo algumas categorias terão seus 
dissídios coletivos para decidir os rea
justes de salário. Os metah:irgicos já 
fizeram sua primeira assembléia. Se 
vão conseguir um bom aumento, vai 
depender do nível de organização da 
categoria. Não deixem tudo nas mãos 
da diretoria do sindicato. Sozinhos, 
não podem ( e talvez nem queiram) 
fazer muita coisa. A base tem que 
orgônizar suas propostas. 

O Movimento Custo de Vida vaí 
continuar. Quem quer participar po
de procurar os representantes nos 
bairros, ou nos procurar na Pastoral 
Operária para indicações. 

Diversos bairros estão no proces -
so de reivindicar melhorias. Existe 
gente que fica esperando. Mas, feliz 
mente, muitos vão se mexendo para 
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resolver os problemas. Nós do Gan
cho podemos encaminhar você para 
grupos que estão ativos em diversos 
bairros. Principalmente grupos para 
reduzir o preço do asfalto e para ins
talação de água. 

Atualmente, sem dúvida, o sindi
cato mais atuante é o dos Petroleiros. 
Seria bom que mais categorias de 
trabalhadores entrassem na organiza
ção do povo, especia I mente «� dos qu í
micos e dos alimentos, que agregam 
enorme número de trabalhadores, e 
claro, os metalúrgicos, o maior da re
gião. 

O Trabalho, No. 3 
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SEIS HORAS POR DIA 

Bancários de Campinas e de outras cidades estão 
se manifestando contra um projeto do governo, 
que aumenta a jornada diária de seis para oito ho
ras. A jornada de seis horas foi conquistada pelos 
bancários há muito tempo. 

No início de janeiro deu uma parada 
na ASA, metalúrgica no distrito in -
dustrial. Pelo que ficamos sab�ndo, 
conseguiram o aumento d_esejado. 

Houve uma parada em algumas se
ções da Nativa, também no início de 
janeiro. 

HISTORIA [ 

O Jornal do Sir 
Campinas trouxe r 
um artigo sobre o 
plicar sobre as luté 
para as classes cor 
o artigo termina d1

"Aqui no Brasil,
a nossa CL T é apE 
elaborada em cor 
Não houve lutas ot 
do naturalmente". 
no V, No. 5). 

Foi ótimo o jor 
história da classe. 
companheiros dest 
mos que isto é esq 
perária no Brasil. 
luta, muito esforçc 
túlio organizasse 
meíra parece que 
gráficos, no Rio), 
Rio e em São Pau 
de 1917 a 1920. É 
lidação das Leis e 
das leis trabalhista 
cista, na Itália. 

Não podemos d, 
cipalmente com n 
ros que morreram 
tavam por melhore 
de trabalho. Gosté 
nheiros que se enc 
basta lembrar daq 
seguir algumas cc 
desfrutamos (jorn, 

A soluçâo é arn 
para a luta. 

Estamos experime 
plantão toda sexta-1 
no Centro Pio XII, 
etc. Ê na rua Irmã � 
Proença ou Estádio 



1A CLASSE OPERARIA 

\JO BRASIL 

1dicato dos Metalúrgicos de 
o seu número de dezembro,
1 o. de Maio. Depois de ex
s operárias em outros países
1quistar os direitos que tem,
zendo:
a história foi bem diferente;

inas uma cópia desta que foi
,sequência do movimento.
, revoltas. Tudo foi concedi
(Jornal dos Metalúrgicos, A-

nal trazer um artigo sobre a 
Mas, com todo respeito aos 
e importante sindicato,acha
uecer a história da Classe O
Desde o inicio houve muita 
>, para que o governo de Ge
a CL T. Houve greves (a pri
foi por volta de 1853, dos 
e diversas greves gerais no 

lo, e mesmo aqui, na época 
verdade que a CL T (Conso

io Trabalho) é quase cópia 
s de Mussolini, da época fas-

�ixar de solidarizarmos prin
ossos companheiros brasilei-
ou foram presos porque lu

s salários e condições dignas 
iria de lembrar aos compa
ontram nas fábricas que nâo 
ueles que lutaram para con-
1isas, que muitas delas hoje 
ida de 8 horas, férias, etc). 
igaçarmos as mangas e partir 

>LANTAO

ntando com uma idéia. Um 
eira à noite,das 19:00 às 21 :00 
para bater papo, trocar idéias, 
,erafina, No. 88. Tome ônibus 
s, e desça na Av. Aquidabã. 

- 5 -

"Piquete" força 

acordo da Resil 
Cerca de 200 operários cta 

Resll S/ A. de Diadema. 
realizaram ontem pela 

manhã. a partir das 4 hon1s. 
um "piquete" na porta da 

fábrica. com o objetivo de 
forcar a empresa a apresentar 
uma contra-proposta às 
relvlndlcacões de 30% de 

aumento salarial dos 800 
metalúrgicos que estavam 
em greve desde o dia 11 úl

timo. Os trahathadores per
maneceram durante cinco 

horas e meti.. ora cte mãos 
dadas. orn sentados. impedin
do com Isto, a entrada de 
outros operários que não 
aderiram ao movimento. 

'� 

PIQUETE NA RESIL 

Este desenho é sobre a greve que deu na Resil em 
São Bernardo. Ê a primeira greve desde 1968, em 
que houve piquete. Que é piquete? É uma forma de 
greve em que alguns trabalhadores ficam andando 
em fila em frente o portão da fábrica carregando 
cartazes que dizem o motivo da greve, as reivindica
ções, etc. 

As greves de 1978 foram do tipo em que os ope
rários simplesmente ficavam ao lado da máquina sem 
fazer nada. Mas esta forma tem seus limites, .pÓrque 
a firma pode exercer toda forma de pressão para for
çar o pessoal a trabalhar. E esta forma, não chama 
a atenção da opinião pública, dos jornais, etc. 

Certamente o piquete será usado com cada vez 
mais frequência nas futuras greves no Brasil. Se vai 
haver em Campinas depende de nós. 
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MOTORISTAS DO RIO 

No dia 16 de janeiro. os motoristas e co
bradores de Ônibus da cidade do Rio de 
Janeiro entraram em greve quase total. A 
codade toda praticamente parou, e muita 
gente passou o dia na praia. Assim os mo
toristas mostraram a sua importância e va
lor para a cidade. Muitos trabalham até 12 
ou mais horas por dia, em duras condições. 
Estão querendo melhores salários e condi
ções de trabalho. 

DEMISSÕES 

COR7i4 
ESíil 

Pasquim 

Protestamos contra a demissão de di 
versos operários que foram manda 
dos embora pelas firmas porque par 
ticipavam do sindicato ou da oposi 
ção. Isto é uma in1ust1ça que atingiu 
muita gente aqui e em outros luga
res.A Cobrasma e a Bosch. entre ou 
tras. tomam essas medidas contra os 
seus trabalhadores. Precisamos en -
centrar meios de proteger o pessoal 
contra este tipo de arbitrariedades. 

COLUNA 00 LEITOR 

Recebemos esta carta de um ope
rário de uma grande firma aqui em 
Campinas. Seguem alguns trechos. 

SOBRE O SINDICATO DOS META
LÚRGICOS: 

Meus amigos, vocês estão lembra
dos que por volta do mês de julho 
passado foi anunciado que na sede 
do sindicato estavam recebendo ins
crição de associado com direitos tam
bém a seus dependentes para partici
parem da inauguração ds Colônia de 
Férias? Pois bem, amigo, eu fui uma 
das muitas pessoas que lá compare
ceu para fazer inscrição, muito em
bora eu achasse que seria quase im
possível que o nosso sindicato pude!r 
se arcar com tamanha despesa, por
que além da viagem que seria intei
ramente grátis, seriam também dis
tribuídos na chegada, lanche aos as
sociados. 

Observando tudo isto, só pode
mos chegar a uma conclusão: ,J Ci
dão usou de nossas fraquezas para 
poder ser reeleito e, vejam bem, de
pois de reeleito, aproveitou mais u
ma de nossas fraquezas que é o pa
gamento da bolsa de estudos. Sabe 
como é_ Nesse dia lá compareceram 
centenas de sócios na ânsia de rece
ber uma mi'sera parcela. Ai então co· 
meçam as promessas. 

Mas, companheiros, e nós, como 
é que ficamos? Colônia de Férias. 
nada, cooperativa, nada. Porém, te
nham certeza de uma coisa. No co
meço do ano, vamos todos ao sindi
dicato e exigir material completo. 

A equipe do Gancho concorda 
com o companheíro que nos man
dou a carta. Só que, além de ir in
dividualmente, para exigir mate
rial escolar, todos os membros da 
categoria dos metalúrgicos pode
riam ir nas assembléias e exigir 
juntos. aumentos de salário. mais 
participação no sindiêato e outras 
necessidades da classe operária. 



PRESERVE O QUE É DE TODOS 

A Campanha da Fraternidade des
te ano tem como assunto a chamada 
"ecologia" 

Isto é uma preocupação com a na
turezai a terra, o ar, os rios, o mar, 
etc... Tudo está sendo destruído. 

O uso exagerado de produtos qu í
micos que envenenam a terra faz
-com que não se tenha mais uma 'pro
dução de cereais sadios, para a saúde
e a vida do povo.

Ê o desmatamento inútil, mas não
para se plantar alimentos e sim para
criar bois a quem se dá tanta terra
como se fosse um "deus".

São os nossos rios poluídos, enve
nenados pelas indústrias que aí estão
com as suas produções, onde só se
pensa no lucro, mais nada. E a preo
cupação exagerada com o lucro. aca
bá prejudicando a vida humana
poluindo o ar, os rios e até o mar.

Então a gente pode ver as grandes
empresas estrangeiras se instalando
em toda parte do Brasil. E também
empresários estrangeiros.negociando
com o governo. as terras do Amazo
nas e do Pará.onde vão derrubar boa
parte da floresta amazônica.

Será que não é o povo brasileiro,
que deveria analisar e decidir a situa
ção da Amazônia? Mas como cuidar
da terra e das qualidades do produto
se a gente é proibida de cultivar até
a nossa própria terra?

Temos que defender o que é ,,os
so.

O blsp< de
Bauru. àom Cânà1do Padln. àefendeu ontem
a partlclpaçao da l«r�Ja nas moblltzacões
classistas e problemas polltlcos. dizendo que 
"todo o tipo de ordem social ou polltlca tem 
que basear-se na reallzaç!\� da pes.,;oa hu
mana. que é sagrada - porque que. de acordo
com as exigências cristãs. o homem é (eito a
Imagem_ e semelhanca de Deus e atentar con
tra a pessoa humana é atentar contra a
presença de Deus" 
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O PAPEL DA COMUNIDADE

O desafio é fazer o povo reunir-se e 
"sentir" a dimensão de sua fé. O mis
tério de Cristo está dentro dos pro
blemas diários e no compromisso 
com os outros para resolvê-los. 
Ê preciso fazer o pessoal se reunir 
discutir seus problemas, suas neces: 
sidades, dores, alegrias. Levar os pro
blemas para a discussão de suas cau
sas. 
A comunidade cristã deve ser um 
modo d� aprender a participação, de 
descobrir sua capacidade de agir e 
n:udar a História. Para isso é preciso 
nao esquecer problemas que as pes
soas vivem: água. luz, esgoto, trans
porte, etc. 
(Da carta de O. Gilberto. Arcebispo 
de Campinas) 

Houve uma paralisação na Bendix u
mas semanas atrás. Mas infelizmen
te, não foi bem prep�rada, e pelo 
menos um dos responsáveis foi dec;-
pedido. 

fi_EtA b C\40 .. 
E NÃO .OE IK(

5Ev PA
TR.ÃO, 

HE OAR 

GANC\tO. 
__J 



ESTA SOBRANDO LEITE 

(Mas não na sua casa ... ) 

Por que? To mates, leite e cebola no 

lixo? Com os preços do jeito que es 

tão, e tanta gente passa fome. Em 

poucas palavras,é porque, no regime 

atual (quer dizer n·o sistema de pro

duzir, vender e comprar as coisas) o 

importante não são as necessidades 

do povo, mas o lucro. Nós estamos 

lutando para um sistema mais justo 

onde é o povo que decide se deve

mos dar o leite para os porcos ou pa

ra as crianças. 

«. E O S.�U l'AM�EM · 
JA l>AfiSlA-S1� �lHtÇÃ� ( 

CARO LEITOR 

Você está lendo, neste número, di

versos artigos escritos por operários. 

Você também pode participar. Man

de notícias de sua fábrica ou bairro 
ou sindicado. Ou a letra de uma poe

sia, ou outra matéria. Se possível, a 

gente põe no próximo número. 

CURSO OE CLT 

Se você quer fazer um cursinho de 

leis trabalhistas, procure a Pastoral 

Operâria. Este ano vamos dar este 

curso para grupos em diversos bai

ros. Podia ser uma maneira de criar 

ou de animar um grupo de trabalha

dores. 



José Sérgio Moreira de Castro 
Dos Mineiros, 76/104 Centro 
Valença - RJ CEP 27.600-000 

Giovani de Paula Nogueira 
Pina Leitão, 253 Torres Homem 
Valença - RJ CEP. 27.600-000. 

Lídice 
Nazira Amaral Raimundo 
Rod. Saturnino Braga, 51 O 
Rio Claro - RJ CEP 27.475-000 

Manoel Carlos Paulino da Silva 
Aureliano Portugual, 600 Estação/ Lídice. 
Rio Claro - RJ CEP 27.475-000 

Fred José da Cruz (21) 
24784688 
Moaci de Almeida, 219 8/3 Ap. 109 Tomas Coelho 
Rio de Janeiro - RJ CEP 20.750340 

Lenilson Duarte 
33534058 
Av.: Dom Pedro li, 2021 
Porto Real - RJ 

Artur Messias 
33635567 
Elpidio, 688 
Mesquita - RJ 

Jardim Real 
CEP 27.570-000 

Vila Emil 
CEP 26.235-11 O 

(24) 

Klaus Sohler 
(24) 24533417
Domingos Cosatti, 333
Valença - RJ

Carlos Moraes 
General Urquiza, 67/404 
Rio de Janeiro - RJ 

Jorge Luiz Sodré Maracajá 
24521387 - 24534693 
27 de novembro, 108 
Valença - RJ. 

Juscelino. 

Centro 
CEP 27.600-00 

Leblon 
CEP 22.431-040 

Santa Cruz 
CEP 27.600-000 

Pedro Alberto 
26971372 
Bahia, 566 
Mesquita - RJ CEP 26.250-230 

(. 

Antonio Carlos de Mello 
33557482 
AV.: HR. Princhard, 117 
Porto Real - RJ 

(24 

Bulhões 
CEP 27 .500-180 

Marli Barbosa da Silva (21 
27965519 
Sergio Duamari, 222 Ap. 201 Rocha Sobrin 
Mesquita - RJ CEP 26.236-130 

Francisco Augusto da Silva 
33433230 
Rio Paraibuna, 60 
Volta Redonda - RJ 

Água Limpa 
CEP 27.250.170 

(24)



• 

Marinalva Santos de Souza 
26963675 
Magno de Carvalho, 906 
Mesquita - RJ 

Mauro Jorge Eleutério 
33523918 
Santo Agostinho, 76 
Itatiaia - RJ 

Edson Passos 
CEP 26.246-160 

(24) 

Vila Maia 
CEP 27.580-000 

Maria Vailmira Medeiro Dantas (21) 
26971372 
Bahia, 566 Juscelino 
Mesquita - RJ CEP 26.250-430 

(21) 

Antônio Campos de Souza 
Magno de Carvalho, 906 
Mesquita - RJ 

(21) 26963675
Edson Passos 

CEP 26.246-160 

Vanda Vasconcelos Morin 
Felisteus, 96 
Nova lguaçú - RJ 

Canrobert Rosalino de Souza 
Rua: Angelino Teodoro Alves, 351 
Mendes-RJ 

(21) 27684644
Posse 

CEP 26.022-790 

Nova reta 
CEP 26.700-000 

(21) 27925110
Edson Passos 

Archimedes de Azevedo Dias 
Magno de Carvalho, 807 
Mesquita - RJ CEP 26.240-450 

Rogério Cunha 
Rua: Prefeito Assunção, 467 
Itatiaia - RJ 

Maria da Glória Cunha. 
33521530 
Rua: Prefeito Assunção, 467 
Itatiaia - RJ 

Margarida Luíza S. Eleutério 
Rua: Santo Agostinho, 76 
Itatiaia - RJ 

(24) 3352138'1
Centro 

CEP 27.580-000 

(24) 

Centro 
CEP 27.580-000 

(24) 33523918
Vila Maia· 

CEP 27.580-000 

João Luis da Silva (24) 24311291 (21)
22878013-92937121 
Pio XII, 236 lg. Santana Centro 
Pirai - RJ CEP 27.175-000 

Carlos Cesar de Oliveira 
José Abba, 261 
Porto Real-RJ 

Maria Vilete de Oliveira 
Nestório, 274 
Volta Redonda - RJ 

Neide Maria dos Santos 
33562156 
Av.: Pinheiral, 599 
Pinheiral - RJ 

(�4)335"3 413-'
(24) 3353413

Jardim Real t 

CEP - 27.570-000 

(24) 33461609
Belo Horizonte 
CEP 27 .200-000 

(24) 

Vale do Sol 
CEP 27.197-000 
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Glauzielle Gomes 
23237165 
Antonieta Martins, 85 Piteiras 
Barra Mansa - RJ CEP 27.331-430 

Ivo Mariano da Silva 
23321443 
João Batista Portugal, 223 Centro 
Rio Claro - RJ CEP 27.460-000 

Jão Vida! da Silva 
Fagundes Varela, 57 Lidice 
Rio Claro - RJ CEP 27.475-000 

Doralice Batista Machado 
235672891 
Seis, 103 Bela Vista 
Pinheiral - RJ CEP 27.197-000 

Getúlio Jango Lopes 
Alameda Vinte, 55 Coqueiros 
Volta Redonda - RJ CEP 27.275-590 

Luiza Alves Gonçalves 
Fortaleza, 11 O Getúlio Vargas 
Volta Redonda - RJ CEP 27 .200-000 

Leda de Souza Fonseca 
23230916 - 1105 
Cecília Monteiro de Barros, 237 Centro 
Barra Mansa - RJ CEP 27.300-000 

(24) 

(24) 

(24) 

Arlete Correa Felisbino da Silva 
23341041 
Elza Carneiro Ferreira, 270 Lídice 
Rio Claro - RJ CEP 27.475-000 

Sebastião Ribeiro 
Rod. Saturnino Braga, 47945 Lídice 
Rio Claro - RJ CEP 27.475-000 

Nilton José Neves 
Três, 340 Belo Horizonte. 
Volta Redonda - RJ CEP 27.281-060 

Elza Heiena de Souza 
Alameda Vinte, 55 
Volta Redonda - RJ 

Edir Alves de Souza 

Coqueiros 
CEP 27.275-590 

Vereador Aristides Martins, 45 Limoeiro 
Volta Redonda - RJ CEP 27.283-670 

Neide Maria dos Santos Marcelino 
23562156 
Av: Pinheiral, 599 Vale do Sol 
Pinheiral - RJ CEP 27.197-000 

José Maria Ribeiro 
33545736 
Dalva da Fonseca, 374 Santa lzabel 
Resende - RJ CEP 27.522-000 

(2 

(24 

(2'1



Clara Maria Dick Peixoto 
99679720 
Aberlando Rocha, 11 O Tupinambá. 
Mendes - RJ CEP 26.700-000 

José Paulo de Oliveira 
José Romão, 217 c/1 Lídice 
Rio Claro-RJ CEP 27.475-000 

José Ramos Caetano 
23341095 
Rod. Saturnino Braga, 1235 Lídice. 
Rio Claro - RJ CEP 27.475-000 

Claudinei Nascimento da Silva 
Vereador Guilherme Soares de Araújo, 45 
Rio Claro - RJ CEP 27.475-000 

Gelvani Aparecida Moreira Pimenta 
Estrada Rio das Pedras, 2014 Lídice. 
Rio Claro - RJ CEP 27.475-000 

Rosa Maria Nascimento Seixas 
Messias Nascimento, 141 
Rio Claro - RJ CEP 27.475-000 

Eliette M.G. Lavinas 
23235942 

Lídice 

(24) 

(24) 

Lídice 

Rua: Getúlio Borges Rodrigues, 357 São Luiz 
Barra Mansa - RJ CEP 27.335-080 

Sidney de Oliveira 
Pl't-)-t!B 'fr 19 1 F 

Messias do Nascimento, 80 Lídice. 
Rio Claro - RJ. CEP 27.475-000 

Salvador Alves Souza Sobrinho 
Rod. Saturnino Braga, 1586 Lídice. 
Rio Claro - RJ. CEP 27.475-000 

P-4)
(2 

Benedito Wanderley Ramos Costa 
23341097 

( J.4} (2, 

Rua: Eliza Carneiro Ferreira, 270 Lídice 
Rio Claro - RJ CEP 27.475-000 

Paulo Roberto Seixas 
Messias Nascimento, 141 
Rio Claro - RJ. 

Antonio Vitor Francisco 

Lídice 

Rod. Saturnino Braga, 1127 Beco Delameron - 95 L 
Rio Claro - RJ. CEP 27.475-000 � 

Ir. Patrícia Sanchez 
23341041 
Souza e Silva, 111 
Rio Claro - RJ 

Lídice 
CEP 27.475-000 

(� 

Irene de Camargo Penteado (29 
23235942 
Rua: Getúlio Borges Rodrigues, 357 São Luiz 
Barra Mansa - RJ CEP 27.335-080 



José Maria da Silva 
33466721 
Pe. Diogo Feijó, 120 Voldac 
Volta Redonda - RJ CEP 27.286-340 

Agostinho Silva (0000) 
agostinho@barbara.ind.br 
C, 323 Vila Maria 
Barra Mansa - RJ CEP 27.301-900 

Marco Antônio Martins 
33341124 
Pe. Ezequiel, 20 Lídice 
Rio Claro - RJ CEP 27.475-000 

Antonio Valdir Lopes 
33341059 
Pe. Ezequiel, 76 Lídice 
Rio Claro - RJ CEP 27.475-000 

Antonio José Benedito 
Rod. Saturnino Braga, 969 Lídice 
Rio Claro - RJ CEP 27.475-000 

Eduardo Teixeira 
Antiga Estrada Rio - São Paulo S/N 
Rio Claro - RJ CEP 27.475-000 

Francisca Andrade Silva 
22556618 
14 de novembro, 29 Vila lzabel 
Três Rios - RJ CEP 25.800-040 

(24) 

(24) 

(24) 

Pouso Seco 

(24) 

Lúcia Landim da Silva 
33225861

C, 323 Vila Maria 
Barra Mansa - RJ CEP 27.301-900 

Paulo Cesar Fernandes ( .2 4)
92184742 
Miguel Cervantes, 137 Voldac 
Volta Redonda - RJ CEP 27.286-310 

Pastor Edésio Mariano 
Ten. Olinto Torres, 79 Lídice 
Rio Claro - RJ CEP 27.475-000 

Maria de Fátima Ramos Nascimento 
( ;;,_ 4) 33341005 

José Migue! Ramos, 22 Lidice 
Rio Claro - RJ CEP 27.475-000 

Josiane Maria Bruno Teixeira 

(. 

Antiga Estrada Rio - São Paulo S/N Pouso&. 

Rio Claro - RJ CEP 27.475-000 

Miguel José de Oliveira 
Sete, 26 Belo Horizonte 

Pov So Seco 

Volta Redonda - RJ CEP 27.281-020 

Sandra Maria França Brandão 
22558128 
Silvério Medeiros, 170 
Três Rios - RJ 

Moura Brasil 
CEP 25.821-470 



Cid Magalhães Junior 
Estrada ltaoca, 1500 
Rio Claro - RJ 

Lídice 
CEP 27.475-000 

Aluízio Braz dos Santos 
22522722 

(24) 

Remo Rghi, 06 c/6 
Três Rios - RJ 

Eduardo de Oliveira 
(24) 99512037
Pç. da Mãe Preta, 24
Três Rios - RJ

Palmital 
CEP 25.811-030 

Vila lzabel 
CEP 25.815-430 

Viviane Rodrigues Madeira/ Alexandre Luis G. Madeira. 
(21) 2751 C225
Belkiss, 25 / 101 Coelho da Rocha. 
São João de Meriti - RJ. CEP 25.550-590 

Adel Carlos Olímpio 
3562518 - 99940918 
Siqueira Campos, 45 
Pinheiral - RJ 

Centro. 
CEP 27.197-000 

Maria Eduwigwe do Rosário Silva 
(21) 26886556
Quiva, 18 Jardim Laiá. 
ltaguaí - RJ CEP 23.820-640 

Francisco José Lins Peixoto 
Aberlando Rocha, 11 O 
Mendes - RJ 

Tupinambá. 
CEP 26.700-000 

(24) 

Josér Soares da Silva 
22556618 
14 de novembro, 29 
Três Rios - RJ 

(2 

Vila lzabel 
CEP 25.800-000 

Hamilton Antonio Araujo 
22557895 

(24) 

Hermeto Novaes, 1 O 
Três Rios - RJ 

Palmital 

Marta Diniz Benevides 
(24) 99512037

CEP 25.811-140, 

Pça da Mãe Preta, 24 
Três Rios - RJ 

Vila lzabel 
CEP 25.815-430 

Marcos Moraes Bejarano E-mail:
mbeja@uol.com.br (21) 26565208 
Eronildes Martins Santos, 680 Agostinho F 
São João de Meriti - RJ. CEP 25510-010 

Ir. Maria Cecília Rondon Amarante 
(21) 26882398

Vila Margarida. Paulo Nakamura, 12 
ltaguaí - RJ CEP 23.821-200 

Biana Laura dos Santos Ávila 
(24) 33544153
Antonio Batista Lopes, 252 
Resende - RJ 

Antonio Carlos Biscaia 
(21) 22624633
Av.: Rio Branco, 181 / sala 807.
Rio de Janeiro - RJ 

Vicentina 
CEP 27.513-180 

Centro. 
CEP 20.040-007 



José Maria da Silva 
33466721 
Pe. Diogo Feijó, 120 
Volta Redonda - RJ 

José Paulo de Oliveira 
José Romão, 207 
Rio Claro - RJ 

Antonio Vítor Francisco 
33341041 

Rod. Saturnino Braga, 1127 
Rio Claro - RJ 

, Artur Messias da Silveira 
-Elbídio, 688

Mesquita - RJ

Jonas José da Silva 
24435062 
João Antonio Camerano, 118 
Barra do Piraí - RJ 

José Ramos Caetano 
33341095 
Rod. Saturnino Braga, 1265 
Rio Claro - RJ 

Francisco J. Lins 
Joana Rodrigues da Silva, 120 
Maceó - RN 

(24) 

Voldac 
CEP 27.286-340 

(24)33341267
Lídice

CEP 27.475-000 

(24) 

Lídice 
CEP 27.475-000 

Vila Emi! 
CEP 26.245-000 

(24) 

Chalé 
CEP 27.100-000 

(24) 

Lídice 
CEP 27.475-000 

(82) 3561509
Jacintinho

CEP 57.070-030 

Benedito Vanderlei Ramos Costa 
33342149 
Elza Carneiro Ferreira, 270 
Rio Claro - RJ 

Antonio José Benedito 
Rod. Saturnino Braga, 969 
Rio Claro - RJ 

Cândida Maria Gonçalves 
26963278 
Emílio Guadane, 1327 
Mesquita - RJ 

Maria Ant"nia Nogueira Santana 
..- 26960105 

Assu, 261 
Mesquita - RJ 

Dalila Rangel da Silva 
26976669 
Dúcia, 111 
Mesquita - RJ 

Vera Lucy de Oliveira Honoro 
Paulo Silveira, 44 
Barra do Piraí - RJ 

Canrobert Rosalino de Souza 
Angelino Teodoro Alves, 351 

(24) 

Lídice 
CEP 27.475-000 

Lídice 
CEP 27.475-0QO 

(21) 

Centro 
CEP 26.245-000 

(21) 

Dei amare· 
CEP 26.245-000 

(21) 

Chatuba 

.,_ 

CEP 26.245-460 

(24) 24422571
Centro

CEP 27 .100-000 



Ailton Ferreira 
Vinícius de Moraes, 33 
Nova lguaçú - RJ 

Flávio Antônio Brandão de Souza 
27682915 

Pascoal Paladino, 202 
Nova lguaçú - RJ 

Luíz Joaquim do Nascimento 
33424407 

José do Patrocínio, 135 
Limpa 
Volta Redonda - RJ 

Lúcia Helena Conceição de Souza 
98126755 
Isaura Rosa, 1395 
do Piraí - Arrasai. 
Piraí - RJ 

Edir Alves de Souza 
Vereador Aristides Martins, 45 
Volta Redonda - RJ 

Paulo Roberto da Rocha Ferreira 
(21) 97270855
ldalina, 02 ap. 302
3ão João de Meriti

,luízio Lopes 
1v. Doutor Manuel Duarte, 725 
�esquita - RJ 

(21) 27964689
Santa Clara

CEP 26.260-390

(21) 

Centro 
CEP 26.285-770 

(24) 

Água 

CEP 27.250-420 

(24) 

Fazenda da Cachoeira 

CEP 27.175-000 

(24) 33392159
Limeira

CEP 27 .283-670 

Centro 
CEP 25.525-020 

(21) 37631260
Centro 

CEP 26.240-300 

Nivaldo Outra Viana 
- 27.635852

Hidelbrando Silva, 03
Nova lguaçú - RJ

Paulo Fernado Santos de Almeida 
(21) 27968149

(21) 

Austin 
CEP 26.393-320 

Severino Pereira, 52
Mesquita - RJ

Rocha Sobrinho 
CEP 26.232-510 

(24) 33495582
Santa Tereza. 

Jorgina Dos Santos 
Rua 406 Nº 17 
Volta Redonda - RJ 27.250-000 

Renato Gomes de Mello 
(21) 26444327
Aristides Magalhães Basto, 140
Teresópolis - RJ

Naegele Alves 
Joaquim Caetano, 23 C/01 
Alvorada 
Nova lguaçú - RJ 
000 

Nilza Maria de Andrade Nogueira 
·27925816
Santa Barbara, 115
Mesquita - RJ

Maria de Lurdes Ribeiro Dias 
(21) 27925110
Magno de Carvalho, 807
Edson Passos

Contato 

·fazendinha
CEP 25.955-020 

(21) 30454877
Jardim

CEP 26.285-

(21) 

Delamari 
CEP 26.246-630 

Mesquita - RJ. CEP 26.240-000 



1 

Marlon de Oliveira Silva 
Mangaratiba, 237 
Volta Redonda - RJ 

-r Aldaíza Fonseca Pinheiro 
Ernesto Cardoso, 520 C/ 84 
Nilópolis - RJ 

\. Genário Soares de Moura 
Av. Josefina, 840 
Mesquita - RJ 

José Luiz 
Menerval Schenkel, 43 
Rio de Janeiro - RJ 

lracema de Oliveira Custódio 
Sergipe, 291 
Pinheiral - RJ 

Lurian Endo Gonzaga 
Venezuela, 88 
Volta Redonda - RJ 

Antonio Vitor 
Escadão, 95 
Rio Claro - RJ 

(24) 33471318
Siderlândia 
CEP27 .273-180 

(21) 26930517
Centro 
CEP 26.525-420 

(21) 36730948
Santo Elias 

CEP 26.245-000 

(21) 91066068
Santa Cruz. 

CEP 23.920-660 

São Jorge 
CEP 27.197-000 

(24) 33424194
Vila Americana

CEP 27 .212-150 

(24) 33341445
Reta - Lídice 

CEP 27.475-000 

Márcio Cesar 
Mangaratiba, 287 
Volta Redonda 

Zelândia Santana Tuler 
Estrada da Mantiqueira, 495 
Volta Redonda - RJ 

Salvador Alves Souza 
Rod. Saturnino Braga, 1586 
Rio Claro - RJ 

Flávio Lima 
27962174 

(24) 33471318
Siderlândia

CEP 27.273-180

(24) 33413744
Retiro 

CEP 27.275-760 

(24) 33341390
Lídice

CEP 27.4 7 5-000 

(21) 

Da Serra, 324 C/2 
Mesquita - RJ 

Santa Terezinha 
CEP 26.245-220 

, Maria Lúcia Ribeiro Maciel 
-· Marechal Castelo Branco, 1193 C/4 

(21) 2691924
Centro

-\ 

Nilópolis - RJ 

Antonio Carlos Biscaia 
22624633 
Av. Rio Branco, 181 sala 807 
Rio de Janeiro - RJ 

CEP 26.521-12 

(21) 

Centro 
CEP 20.010-007 

Alexandre Medeiros e Viviane Madeira 
(21) 275256,20
Belkiss, � Ap. 101 Coelho da 
Rocha
São João de Meriti - RJ CEP 25.550-590 



QUADRANTE DOS ORGANISMOS FILIADOS AO CNL / REGIONAL LESTE 1 

1- MOVIMENTOS DE APOSTOLADO LEIGO

1 • 1 - MOVIMENTO DOS TRABALHADORES CRISTÃOS - MTC 
a/e de SEBASTIÃO NATALINO DE OLIVEIRA 
Rua Benedito Vitalino n.0 168 - Bairro Santa Cruz 
Volta Redonda/ RJ 
CEP- 27288 - 010 
Tel.: ( 24) 3341 6243 

1.2 - ASSOCIAÇÃO DAS COMUNIDADES DE VIDA MARIANA - ACVM

a/e de JOSÉ BATISTA SOBRINHO 
Rua Bela n. 0 795 - Bairro São Cristóvão 
Rio de Janeiro/ RJ 
CEP - 20930 - 381 
Tel.: ( 21) 2589 4894 / 9976 - 5409 

1.3 - APOSTOLADO DA ORAÇÃO 
a/e de IVONE JULIETA M. TRAMONTI 
Rua Cândido Graffee n.0 166/303 - Bairro Urca 
Rio de Janeiro / RJ 
CEP - 22291 - 080 
Tel.: ( 21) 2295 9329 

1.4 - COMUNIDADES DE VIDA CRISTÃ - CVX 
a/e de MARIA MAGDALENA LAHMBYER PIRES 
Rua Leite Leal n.0 135 / 506 Bl. 02 - Bairro Laranjeiras 
Rio de Janeiro/ RJ 
CEP. : 22240 -100 
Tel.: ( 21) 2205 2857 

1.5 - CURSILHO DE CRISTANDADE 
a/e de GLEIBE AVILA PEREIRA GUIMARÃES MOSSO 
Rua Bom Pastor n. 0 107 / 301 - Bairro Tijuca 
Rio de Janeiro / RJ 
CEP. : 20561-020 · 
Tel.: ( 21) 2577 8417 

1.6 - ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO - ECC 
a/e de RICARDO P. A. TORRES e SOELY TORRES 
Rua Antonio Parreiras n.0 50 - Bairro Boa - Viagem 
Niterói/ RJ 
CEP.: 2210-320 
Tel.: ( 21) 2620 7332 

1.7 - ENCONTRO DO DIÁLOGO 
a/e de RAMON LUSQUINOS DOMINGUES e LÚCIA HELENA L. DOMINGUES 
Rua das Valsas n.0 

464 - Bairro Jacarepaguá 
Rio de Janeiro/ RJ 
CEP.: 22743- 390 Tel.: ( 21) 3392 4760 

1.8 - EQUIPES DE NOSSA SENHORA 
a/e de GILBERTO MOREIRA DOS SANTOS e CLÉIA M. M. DOS SANTOS 
Rua Bom Pastor n.0 107 / 301 - Bairro Tijuca 
Rio de Janeiro/ RJ 
CEP.: 20521- Tel.: ( 21) 2568 0979 



1.9 - FEDERAÇÃO DAS CONGREGAÇÕES MARIANAS 
a/e de EDUARDO LOPES CARIDADE 
Estrada Velha da Pavuna n. 0 158 / 201 - Del Castilho 
Rio de Janeiro/ RJ 
CEP.: 21051- 070 
Tel.: ( 21) 2573 5984 / 3866 0854 / 9957 9174 

1.10-FEDERAÇÃO DAS LIGAS CATÓLICAS 
a/c de IEDA ALEXANDRE DOS SANTOS 
Estrada José Rucas n. 0 376 / 201 - Bairro da Penha 
Rio de Janeiro/ RJ 
CEP.: 21070- 370 
Tel.: ( 21 ) 2270 5476 

1.11-INSTITUIÇÃO TERESIANA 
a/c de MARIA ANGÉLICA LAUREANO 
Rua Jardim Botânico n. 0 616 / 604 A - Bairro Jardim Botânico 
Rio de Janeiro/ RJ 
CEP.: 22451- 041 
Tel./Fax ( 21) 2512 8585 ( Trab. ) / 2239 4139 

1.12-LEGIÃO DE MARIA - CENATUS RIO 
a/e de MARIA DE NAZARÉ AMARAL DE LEMOS 
Rua Gonzaga bastos n. 0 209 / 105 Bl. D - Vila Izabel 
Rio de Janeiro/ RJ 
CEP.: 20541- 000 
Tel.: ( 21) 2298 3256 

1.13-MOVIMENTO DE VIDA ASCENDENTE INTERNACIONAL - VAI 
a/e. de MARIA AMÁLIA AROZO 
Rua Jardim Botânico n.0 438 / 201 - Bairro Jardim Botânico 
Rio de Janeiro/ RJ 
CEP. : 22461- 000 
Tel.: ( 21) 2539 3579 

1.14-MOVIMENTO FAMILIAR CRISTÃO - MFC 
a/e. de FERNANDO MENDES GUIMARÃES e JANETE R. GUIMARÃES 
Rua Rosane n. 0 185 - Bairro Mon te Libano 
Nova Iguaçu / RJ 
CEP.: 26010-480 
Tel.: ( 21) 2667 8089 

1. 1.5-MOVIMENTO DOS FOLCOLARES - CENTRO MASCULINO
a/c de JOSÉ TRAVASSOS ICHIHARA 
Rua Marquês de Abran tes n. 0 115 / 1004 - Bairro Flamengo 
Rio de Janeiro/ RJ 
CEP.: 22230-060 
Tel./Fax ( 21) 2553 2446 

MOVIMEN'l'O DOS FOLCOLARES - CENTRO FEMININO 
a/e de MARIA VERA LUCIA DE MELO 
Rua Engenheiro Adel n ° 83 / 201 Bairro Tijuca 
Rio de Janeiro/ RJ 
CEP.: 20260- 210 Tel.: ( 21) 2568 1443 

1.16-OFICINAS DE ORAÇÃO E VIDA 
a/c de MARIA LAURA VELLASCO 
Rua Tonelero nº 170 / 103 - Bairro Copacabana 
Rio de Janeiro/ RJ 
CEP.: 22210-120 Tel.: ( 21) 2549 8324 



1.17-PARADA JOVEM 
a/e de ODETE PESSOA BRITO DANTAS 
Rua Ferreira Chaves nº 474 Fds. - Bairro Vila da Penha 
Rio de Janeiro/ RJ 
CEP. : 21221-090 
Tel.: ( 21) 2282 1201 R. 236 / 9638 5673 

1.18-RENOVAÇÃO CARISMÁTICA CATÓLICA - RCC 
a/e de HELENA LOPEZ RIOS MACHADO 
Rua Itacuruçá n. 0 107 e/ 4 - Bairro Tijuca 
Rio de Janeiro / RJ 
CEP. : 20510-150 
Tel.: ( 21) 2572 1062 / 2284 7024 

1.19-RENOVAÇÃO CRISTÃ DO BRASIL - RCB 
a/e de MARIAH SOLON GUIMARÃES 
Rua Dias da Rocha n.0 60 / 501 - Bairro Copacabana 
Rio de Janeiro / RJ 
CEP. : 22051-020 
Tel./Fax ( 21) 2235 5078 / 9817 5533 

1.20-SERRA CLUBE 
a/e de FERNANDO JOSÉ MIRANDA

Av. Presidente Roosevelt n.º 1665 / 404 Bl.10 - Bairro Imbuí 
Teresópolis / RJ 
CEP. : 25965-040 
Tel.: ( 21) 2643 3395 

1.21- SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULA 
a/e de MANOEL PIRES DOS ANJOS 
Rua Delfina Enes n. 0 760 - Bairro Penha Circular 
Rio de Janeiro/ RJ 
CEP.: 21011- 400 
Tel. /Fax ( 21 ) 2562 0860 / 2888 6273 

2 - ENTIDADES DE SERVIÇO 
2.1-ASSOCIAÇÃO DE DIRIGENTES CRISTÃOS DE EMPRESA - ADCE 

a/c do Coord. Estadual: HEITOR CORDEIRO CHAGAS DE OLIVEIRA 
Av. Rio Branco n.º 123 s/ 507 - Centro 
Rio de Janeiro / RJ 
CEP. : 20021-260 
Tel.: ( 21) 2509 6974 / 2509 6975 

2.2-CENTRO ALCEU DE AMOROSO LIMA PARA A LIBERDADE 
a/c de MARIA HELENA ARROCHELLAS CORRÊA 
Rua Mozela n. 0 289 
Petrópolis / RJ 
CEP.: 25675-010 Tel.: ( 24) 2242 6433 

2.3-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS POLITICOS E SOCIAIS 
IDEPS 

a/c de MOACIR GOMES DE FARIAS 
Rua Aristides Lobo n.0 133 casa 23 / 101 
Rio Comprido/ RJ 
CEP.: 20250-450 Tel.: ( 21) 2273 6264

2.4-0BRA KÕLPING 
a/c de MILTON PEREIRA DA SILIVA FILHO 
Estrada Guandu do Sena n.º 1821 e/ 1 - Bairro Santíssimo 
Rio de Janeiro/ RJ 
CEP.: 21854-000 - Tel.: ( 21) 2405 1452 

3 



3.1- PASTORAL DE CATEQUESE REGIONAL - LESTE 1 
a/e. de MARIZA TAVARES 
Rua Salgado Filho nº 79 - Sepetiba 
Rio de Janeiro / RJ 
CEP. : 23535-010 
Tel.: ( 21) 3377 7171 

3.2- PASTORAL DA JUVENTUDE 
a/e. de Klauber Valente de Carvalho 
Rua Barra do Piraí n°4 - Japuiba 
Angra dos Reis / RJ 
CEP. : 23900-000 

3.3- PASTORAL DAS ESCOLAS OFICIAIS 
a/e. de EDILÉA DA SILVA SANTOS 
Campo de São Cristóvão nº 424 apto.502 
Rio de Janeiro / RJ 
CEP.: 20941-940

Tel. : ( 21 ) 3580 8092 

3.4- PASTORAL ESTADUAL OPERÁRIA 

a/e. de JOSÉ ANTONIO GOMES 
Rua Marechal Floriano Peixoto nº 2262 
Nova Iguaçu / RJ 
CEP. : 26001-970 
Tel.: ( 21) 2767 8570 

4- ARQUIDIOCESE/ DIOCESES
4.1- C.E.M.A.L./ RIO DE JANEIRO 

a/c. de HELENA LOPES RIOS MACHADO 
Rua Itacuruçá nº 107 casa 4 - Bairro Tijuca 
Rio de Janeiro / RJ 
CEP.: 20510-150 Tel.: ( 21) 2572 1062 

4.2- C.D.L. DE BARRA DO PIRAÍ/VOLTA REDONDA 
a/e. de NEUZA TEREZA VI.ANA CARLOS 
Rua 404 nº49 - Bairro Santa Tereza 
Volta Redonda / RJ 
CEP.: 27264-220 Tel.: ( 24) 3349 5592 

4.3- C.D.L. DE NOVA IGUAÇU 
a/c de CLARA COCA 
Rua Otávio Tarquino n°209 apto.90 - Centro 
Nova Iguaçu / RJ 
CEP.: 26210-170 Tel.: ( 21) 2767 6201 

4.4- C.D.L. DE VALENÇA 
a/e. de PAULO ROBERTO FERREXRA 

Pça. Georg Jackob Abdne s/nº- Ed.Forum - Centro 
Paty de Alferes/ RJ 
CEP.: 26950-000 Tel.: ( 24) 2485 1852 

4.5- C.D.L. de ITAGUAÍ 
a/c. de JORGE NASCIMENTO 
Caixa Postal 73532 - Praia Brava 
Angra dos Reis / RJ 
CEP.: 23903-970 TEL.: ( 24) 3362 2089 

' 

} 
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Nova Iguçu, 23 de junho de 2003, 

Endereço de companheiros da P.O. no Brasil, 

Josumita da paz dias 

Rua: Z-i.Jiz jos5 neto júnior
.,

197 - cep: 21.635-320

Parque Anchieta - Rio de Janeiro 

Paulo César da Silva Tel: Oxx21-2573-0557 

V Rua: Jornalista josé telúrio de melo,17 � cep: 21072-350

Penha - Rio de Janeiro 

Maria lúcja r, maciel - Tel: Oxx21�2691-9246 

Estrada marechai casteio branco,1193 - c/4 - cep: 26.521-115

N.Sra. de Fatima-NilÓpolis - Rio de Janeiro.

Benedito - Tel: Oxx21-3071-0312 

Rua: Teres6poiis, iate D - Quadra 41 

Vila sJo Jo5o - S4o João de Meriti 

Maria Oneide da Silva -296.i.- S 

-
cep: "2.S. S-.:+o -311

Rio de Janeiro 

Av. Santa Amélia�JOO - cep: 26.015-300

Santa Amélia - Bel/ord-Roxo - Rio de Janeiro

Maria do Carmo de A.Paiva 

Rua: Pe 1 Nino Miraldi,48 - cep: 26.230-030

Santo Eii�s - Mesquita - Rio de Janeiro. 

Severina dos Santos Barreto 

Rua: Donato,680 - Cep: 26,226-040

Santo Elias - Mesquita Rio de Janeiro. 

Dionésio Pereira da Costa 

Rua: Siuno, lote 1 - Quadra 76 - cep: 25,048�270 

Parque Fluminense - Duque de Caxias - Rio de Janeiro 

Aidaíza Fonseca Pinheiro - Tel: Oxx21-2693-0517 

Rua: Ernesto cardoso,520 - c/84 - cep: 26,525-420

Centro - Nilópolis Rio de Janeiro 
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Da ilton Antonio da Silva Tel: Oxx21-2791-7146 
} Av. Mira ndela ,1213 - apto:302 - Bl. b - cep: 26, 520-330

Centro - Nilópolis - Rio de Janeiro. 

Ma rli de Souza da Silva - Tel: Oxx21-2791- 7146 
' 

A v. Mirandela,1213 - a pto:302 - Bl, b - cep: 26, 520-330

Centro - Nilópolis Rio de Janeiro 

Encontro EstRduíll de Economia Solid5ria - Belo Horizonte,13/06/2003, 

Grupo em Ipqtinga-Minas Gerais 

Alefilandre Alves Froes - Tel: O xx31-3826-6625 

XRuq: Ester) 554 � cep: 

Betiniq - Ipatinga - Minas Gerais 

Grupo em Ibirité Meninas de IbiritJ 

Vera Lúcia dq Conceiç4o - Tel: Oxx31-9131-8565 

Rua : Viçoia ) 67 - cep: 32 .400-000

Aguia Dourada - Ibirité - Minas Gera is 

Grupo em Pompeu Cozinha Alterna tiva e Medicina Na tural 

Rosemaire Alves Ferreira Tel: Oxx37-3523-2063 

Rua; Oleg�rio Maciel 189 - cep: 35.640-000

Vçlta do Bre;jo - Pompeu - Minas Gera is. 

Lielza da Rocha Silva - tel: 
0 

Oxx21-3092-0989 

Av. Santa Amélia, 27 - cep:26.115-300 

Santa Amélia - Belford-Roxo - R.J. 
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Aurév de M. Andrade tel: 0xx - 3349-9641

Rua: 2, n9 63 - cep: 2?335-620

���-Barra Mansa - R.J.

=>�"� � TT �

Alceu J. Fortunato - tel: 9136?315 3�,2� l(J 25
�Travessa : Enora , c/2 

\_ Av. Brasil Irajá - R.J.

Fortunato W. da Silva - tel: 0xx21-2452-12?5

-�/ Rua: Nelsom Meireles Neto, 66 - cep: 21660-520

Guadalupe - Rio de Janeiro - R.J.

Janete J. da Costa - tel: 0xx21-3685-8155 J 9279�7426

Rua: Eça de Queirós, 15 - cep: 21.0?0-650

Olaria - Rio de Janeiro - R.J.

José Pedro Maria - tel: 0xx24-3349-46J9

Rua: Piraci·caba ., 270 - cep.:_ 27.264-800(?)

São Cristovào -. Volta Redonda - R.J.

Jpsé Garcia - tel: 0xx24-3342-2565

Rua: 229, n9 18 - cep:27,236-380(?) ou 038(?1

Contorno - Volta Redonclt+ - R .. J.

Maria C, d(+ Silva - tel: 0xx21-2761-·7105

Av, Sqntíl Nnéliq , - cep:26,150-300

Santa Amélia -Belj'ord-Roxo - R.J.

Mary E. da, s. Tavwes te 7,: 

Rua: Tripoli
., 

98 - cep:26.115-500

Nova Piam -Beljord-Roxo - R.J.

Tarcizo de Jesu$ Miranda - tel: 0xx21-2591-5649

Rua: Dona Tereza, ?2 - cep:20.??0-110

Engenho de Dentro - Rio de Janeiro - R.J.



FICHA DO PARTICIPANTE 

NOME: 
------------------------

ENDEREÇO: _________________ Te l: __ _

PASTORAL: MOV.SOCIAL: 
--------- -

-
-

-
----

ENTIDADE: _____________________ _ 

IGREJA: ___________ DIOCESE: ________ _ 
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NOME: -----------------------
-

ENDEREÇO: _________________ Te l: __ _ 

PASTORAL: _________ MOV.SOCIAL:._-'---'-'-,c---'-----

ENTIDADE: _________ -=-----=----=-----=�-----

IGREJA: ____________ DIOCESE: __ -,--_____ _ 

FICHA DO PARTICIPANTE 

NOME: ___ _.:_.:___:.....;��-_.::_-�------------

ENDEREÇO: ----=-------'-"'=-------'----------Tel: __ _

PASTORAL: __________ MOV.SOCIAL: _______ _ 

ENTIDADE: ____ _.!.._ __ -'----------------

IGREJA: __ ..:.;____:�------ºIOCESE:, ________ _ 



�OVA IGUAÇU, 03 de abril de 2002 . 
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t Acervo de Fitas de Video no Centro DE Direitos Humanos de N. I.

t 
�- Corstruindo a Cidadania

i\_A�nte de Saúde 

3- Uma Casa

4- Direitos de Cidadania

5- Rio Maria, a terra da morte anunciada

6- Sistema de Saúde no Brasil

7- Na terra Santa da Baixada

8- Quem ve cara,

9- Por Que Não? 

10- Pilulas

11- Saúde

ve AIDS 

12- Culturas Oprimidas e Evangelização na Amirica Latina

13- Invasor ou Excluídos?

14- Avante, Soldado de Cristo

15- Mutirão, o Sonho de Morar

16- Pastoral, 1989

17- Igreja e Sociedade-1989

18- Teologia- 1989(clodovis e leonardo boff) 

19� B-Íblia(1989)

20- A Casa, Espaço de Vida

21- Igreja e Soci�dade-1990

22-- B-Íblia(1990)

23- Teologia(1990)

24- Romero

25- B-Íblia(1991)

26- Pastoral(1991)

27- Igreja e Sociedade(1991)

28- Teologia-1991

29- R-Íblia(1992)

30- Pastoral(1992)

31- Igreja e Sociedade(1992)
32- Teologia-1992

33- Acorda Raimundo, .. Acorda

34- Cozinha Alternativa e Ervas Medicinais

35- Beijo na Boca

36- A Terra Queima

37- Meninas

38- Olha isso pode dar bolo ...

39- Capitanias Hereditárias
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Adriano Dias 

Alan Carlos De Lima 

Alcir Osvaldo Rodrigues 

Ameziu M. De Oliveira - Zica 

Ana Cabral Rodrigues 

Anderson Sarliro Da Silva 

Beatriz Canella Borges - Bia 

Calos Graciano dos Santos 
Basílio 
Candida Maria Fontes Gonçalves 

Carlos Hemique S. De Farias 

Carlos José De Carvalho 

Daniela Machado Frazão Basílio 

Deusanina Veloso De Araujo 

Edevaldir Lunz - Branco 

Elizabet.e Amaro Da Silva 

Fabrício Ambrozino Rodrigues 

Flavio Antonio Brandão De 
Souza 
Francisco Alves Da Silva 

o 
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� :.. 
:.. � - ·a

-o 
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Rua D. Pedro I, 69 Posse 

Rua 43, Casa 75 Barro 
Vennelho 

Rua Macaé, 360 São Roque 

Rua Do Editor, 64 Vila Aliança 

Rua Gal. Andrade Neves, São 
317/702 Domingos 
Alameda Argentina. Lt. 14 Qd. Parque 
04 Arnmirn 
Rua Romualdo Machado, Lt. Catarcione 
15 
Rua Macaé, 183 São Roque 

Rua Emílio Guaddeny, 1323 Centro 

Rua Perseverança, 177 Austin 

Rua Itaboraí, 327 Heliópolis 

Rua Macaé, 183 São Roque 

Rua Cap. EdJnw1do Soares, 96 K-11
Apt.0 305 
Rua Francisco Monteiro, Lt. 34 Lote Xv 
Qd. "D" 
Rua Sérgio Delarnare, 302 Conj. Bnh 
Aot.º 201 
Rua Colômbia, Lt. 45 Jd. América 

Rua Pascoal Palacfu10, 202 Centro 

Rua Da Glória, 57 Bairro 
Califórnia -· 

-o � � o 
-� -;i E_ 

-o -o -� � ãj" (1) ·- o �

-o .... :.. c.i c.i ·-
u � e � c.i 

- Ü 
"' 

e :.. � e (1) 
o o 
r,.,. r,.,. 

Nova R.1 (21) 3779-8667
lITTlaçu 
Belford Rj 26115 
Roxo -230
Queimados Rj 26310 (21) 2779-8034 (21) 2206-9721

-040
Rio De R.1 21842 (21) 3337-7920
Janeiro -140
Niterói Rj (21) 2719-3381

Belford Rj 26180 (21) 3771-5479 2662-0037 
Roxo -010
Nova Rj 28614 (22) 2526-3 l 96 (22) 2522-1300
Friburgo -250
Queimados Rj 26310 (21) 2779-8373

-040
Mesquita R.1 26240 (21) 2696-3278

-160
Nova Rj 26393 (21) 3769-3771 ) i 
llinacu -480 lt \ 
Belford R 26123 (21) 2762-1553 \ \ J 
Roxo -000 ' '
Queimados Rj 26310 (21) 2779-8373 / -040
Nova Rj 26250 (21) 2698-1872
Iguaçu -240
Belford Rj 26180 (21) 3772-6053
Roxo -240
Mesquita Rj (21) 2796-6318

....................... À� ... --

ltaguaí Rj 23810 .... 

-010 
Nova R.1 26285 (21) 2768-2915 
l!maçu -770 ......... 
Itaguaí Rj 23810 
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(21) adriano _ dias _pt@ig. 
9779-7447 com.br 
(21) 
9319-9564 

(21) 
9735-3746 

anacro@uol.com.br 

(21) 
9379-6717 

biacborges@uol.com 
.br 

(21) 
9219-0074 
(21) 
9152-5218 
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alvessilva520@ig co 
m.br
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Giselle Clemente De Souza Rua Alcinema, 45 Praça Do . Nova Rj 26396 (21) 2763-0075 malvina82@hotmail. 
Batuta - Iguaçu -460 com / 
Austin jdesouza@fumas.co 

111.br
Guilherme Branot De Oliveira Rua Tavares Macedo, lcaraí Niterói Rj 24220 2612-0423 (21) gbo@ni tnet. com. br 

178/1001 -211 9124-9564 
Guilherme Monteiro Cerqueira Rua Consolação, 17 Austin Nova Rj 26396 (21) 2694-4276 2665-8462 

Ie:uaçu -070
Josenilton De Lira Rua Amadeu Lara, 969/1 O 1 Olinda Nilópolis Rj 26540 (21) 2691-6476 josenilton.lira@lightr 

-140 io.com.br 
Lívia Ribeiro B. A. Braga Rua Luiz Schottz, 241 Córrego Nova Rj 28630 (22) 2522-6540 Iipje@bol.com.br 

D'antas Friburgo -000
Luzia Do Caru10 Do Nascimento Rua Do O1iente, 386 Sala 107 Santa Teresa Rio De Rj 20240 (21) 2531-7606 (21) 

Janeiro -130 9668-9954 
Marcelo de Almeida Ferreira Rua Ana Cristina, 50 Comendador Nova RJ 26280 .... 

' " (21) 
Soares lguacu -500 , 9163-0344 

Marcelo José Moreira Av. Barro Vennelho, 1336 Barro Belford RJ 26116 (21) 3771-4748
Vermelho Roxo -680

Marcelo Moraes Rodrigues Rua Machado De Assis, Lt. O l São Leopoldo Belford Rj 26175 (21) 2762-0865 (21) 2567-9101 � 
'- casadajuventude. pjni 

Qd. 22 Roxo -670 Ramal 29 @bol.com.br 
Mareia Cazer Fernandes Rua Lucélia De Almeida, 04 Austin Nova Rj 26339 ' 

"' (21) A 

J1macu -620 t , 9841-5517 . ..,,. _____ , 

Marcos Vinicius Da Cruz Rua José Couto Guimarães, Olinda Nilópolis Rj 26580 (21) 3762-5567
/ 908 -140 \ 

Marcus Cardoso Santiago Ladeira Dos Tabajaras, Copacabana Rio De Rj 22031 _______ , ' marcussan@ie. ufrj. br 
r-�-� 

' 529/201 Janeiro -110
Margarete A Soares Rua Antonio Teixeira Peçanha, Monte Três Rios Rj 25840 (24) 2225-3856 l 

451 Castelo -000
' 

Maria Antonia Nogueira De Rua Assu, 261 Delamare Mesquita Rj 26247 (21) 2696-0105
Sm1tana -000 ................. _ ..... _.--"'

Maria Aparecida An.1brozino Rua Colômbia, Lt. 45 Jd. América Jtaguaí R' 23010 ' (21) 219198626 l@atlnet. .1
-010 9198-6221 com.br 

Maria Das Dores Dalpiaz Rua Da Relação, 49 Sala 408 Centro Rio De R'.1 20231 (21) 2232-1092
Ja11eiro -011 �-�-·-

Maria De Soura Rua Barão De Sertorio, 30 Rio Rio De Rj 20261 (21) 2293-8922
Comprido Janeiro -050
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Maria José Dos Santos Rua Alúzio Christi.no, Lt. 5 Qd. Eliza Maria - Rio De Rj 23076 (21) 3156-214 9
1 Campo Janeiro -460

Grande 
Maria Rachel Jasmim De Aguiar Rua Presidente Pedreira, Ingá Niterói Rj 24210 (22) 2622-1921 / racheljasmim@uol.c 

53/403 -470 2522-0091 om.br 
Niobei M. Camargo Jr. Av. Cuterpe Friburguense, 57 Centro Nova Rj 28605 (22) 2528-5549 niobeijunior@bol.co 

Casa I Friburgo -130 m.br
NivaJdo Dutra Rua Ricardo, 11 Austin Nova Rj (21)2763-

Jguaçu 2072/5852
Paulo Roberto Manaia Lima Rua J, Casa 01 Vila São Luiz Belford Rj 26000 paulomanaia@bol.co 

Roxo -680 m.br
Pedro Henrique de Aguiar Rua Presidente Pedreira, Ingá Niterói Rj 24210 (22) 2622-1921 / 

53/403 -470 2522-0091 
Rafael Caetano Borges Rua São Clemente, 172/807 Bota.fogo Rio De R' .1 \. (22) amorafa@bol.com.br 

Janeiro 9838-7326 
Ronaldo Monteiro Cerqueira Rua Consolação, 17 Austin Nova Rj 26396 (21) 2694-4276 2665-8462 

Iiruaçu -070
Rute Souza Gomes Rua Cel. Azevedo Jr., 27 Edson Passos Mesquita Rj 26246 (21) 3765-4432 "\. -

9309-5510 / 
-000 \ \ 9736-3049 

Sandra Antunes Corrêa Rua Enriqueta Barros, 88 N. Sr.ª Do Queimados Rj 26310 (21) 3393-7610 :, \ 
Rosário -040 R: 235

Terezinha Aparecida Vasconcelos Rua Barão De Pirassununga, Tijuca Rio De Rj 20521 (21) 2254-2440 2273-3063 
26/222 Janeiro -170

Thiago Thomaz Mafort Rua Soares Cabral, 55/402 Laranjeiras Rio De Rj 22240 (21) 2553-5453 , 
\ tmafort@ig.com.br 

Janeiro -070 ' 
l
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Lista de Presença -

FÓRUM DAS PASTORAIS SOCIAIS - LESTE 1 
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Lista de Presença -
Local: Ctt,�� 

NOME 

FÓRUM DAS PASTORAIS SOCIAIS - LESTE 1 

- Dia L� I � I 2chZ-

ENDEREÇO/CEP TELEFONE 
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,, FÓRUM DAS PASTORAIS SOCIAIS - LESTE 1 

Lista de Presença - Reunião - Dia ..p.._1.{)!j__1 (a)L
Local: C�m�-0 �\'AS:{-�� S:y;- L,ToR {)S .._� l.

NOME ENDEREÇO/CEP TELEFONE 
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� FÓRUM DAS PASTORAIS SOCIAIS - LESTE 1 
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FÓRUM DAS PASTORAIS SOCIAIS - LESTE 1 
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FÓRUM DAS PASTORAIS SOCIAIS - LESTE 1 

Lista de Presença - , . - Dia li_;ü 1 / Zçnz.,.
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FÓRUM DAS PASTORAIS SOCIAIS - LESTE 1 
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FÓRUM DAS PASTORAIS SOCIAIS - LESTE 1 
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FÓRUM DAS PASTORAIS SOCIAIS - LESTE 1 
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Plebiscito da Dívida Externa 
Lista de Votação 

NOME LEGÍVEL 
IDENTIDADE 

TIPO E NÚMERO ASSINATURA 

� �� "3.½ê.. - Gs� 7...� - Cos· ��A-
, (_b, 2..3-6- z.½ 

UF: ___ - MUNICÍPIO: Urna nº

------------ --

Mesários: e 

- .
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Plebiscito da Dívida Externa ® 
Lista de Votação 

NOME LEGÍVEL 
IDENTIDADE 

TIPO E NÚMERO ASSINATURA 

UF: ___ - MUNICÍPIO: Urna nº

------------ --

Mesários: ____________ e __________ _ 
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Plebiscito da Dívida Externa 

Lista de Votação t;�:
3

NOME LEGÍVEL 
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UF: __ - MUNICÍPIO: ____________ Urna nº __ 
Mesários: ___________ e _________ _ 
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Plebiscito da Dívida Externa 
Lista de Votação 

® 

NOME LEGÍVEL 
IDENTIDADE 

TIPO E NÚMERO ASSINATURA 

UF: __ - MUNICÍPIO: ___________ Urna nº __ 
Mesários: 

. 
e _________ _ 



Plebiscito da Dívida Externa 
Lista de Votação 

NOME LEGÍVEL 
IDENTIDADE 

TIPO E NÚMERO ASSINATURA 

® 

-
���-=�����--+--1-==---=�'-LC-:::=--=--=--i::�::+-'---=--���==<---L-f�' 

' 
. 

�-'----"-"C=-----:,._.__,,_,_____,,,.,_=��' �_....3,,-""-='U.:U�ª�����-----=����_.1.._�-���:,e_z 

UF: ___ - MUNICÍPIO: Urna nº

------------ --

Mesários: ___________ e _________ _



Plebiscito da Dívida Externa 
Lista de Votação 

NOME LEGÍVEL 
IDENTIDADE 

TIPO E NÚMERO ASSINATURA 

UF: __ - MUNICÍPIO: ___________ Urna nº __ 
Mesários: e 

----------- -----------
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\, 

São Paulo, 13 de Novembro de 2002. 

Lista de nomes que repre�entaram o Estado do Rio de Janeird , no 29 En

contro Naci'onal das J?astorai's Soci'ais realizado em são Paulo, 
' 

' 

Nome: Eneide Vasconcelos. 

Endereço: rua Lacerda Sobrinho,225 - bl:3 - apto:602 - Centro - Campos de 

Goitacazes - RJ. CEP: 28010-070 

Pastoral da Saúde - Tel: 0xx2227339340 Diocese: Campos dos Goytacazes. 

- Nome: Flávio Ant6nio Brandão de Souza.

End: rua Pascoal Paladino,202 - Centro - Nova Iguaçu - CEP: 26285-?70

Pastoral Operária - 1'el: 0xx21-2768-2915 - Diocese de Nova Iguaçu,

Nome: Inês Fatima Polidora

End: rua Antonio Farias da Silva,266 - Parque - Camvos dos Goyt

cazes -

Pastoral da Terra Tel:0xx22-2724-8599 J 0xx22-2722-2404 - Dioc Campos 

- Nome: Maria de Fátima Pereira da Silva.

End: AV. Itaocara,2358 - Vila S. Túlio,22 � Inhaúma � Rio de Janeiro

Cep: Diocese: Nova Iguaçu.

Pastoral do Menor - Tel: 9853-1756 / 2779-1295/0071 / 2590-6111

- Nome: João Luís da Silva

End: rua Pio XII , 236 - Pirai/Barra do Pirai - Cep: 27170-000

Pastoral: Movimento Fé e Política - BP/VR - Diocese de Volta Redonda,.

DESAFIOS 

- Articular a� Pastorais Sociais nas Dioces�s- e Les�e I;�_
- Estruturar Questão Financeira nas Dioceses e no Regional;

- Fazer encontros nas Dioceses, para repassar conteúdo do 29 Encontro de

Pastorais Sociais;

,� 

/ \ 1 \ ' 



,, I /

PASTORAL OPERARIA 
LISTA DE PRESENÇA 

EN D -�����--==:!t&!!::...,_!,,::���;:?.e:....-L..=..�� 

BAIRRO: 'Sa,� f!#� MUNICÍPIO: lJ� � p-::S

�-��-�; �� �- {J�·:;;. -fü-iZ:0 - . - ·-. -. -. -. -. - . - . - . - . - . -T��:-;,-�-i-2�i3.i4:tf�1· �) 
END. &u� � ld'dÁa Mº- '1 L(Q CEP: '2__:f:� 9-.°!o-��
BAIRRO: 5'./Q_ éiP.xcel-�o MU N IC ÍP 10 f/4M._ &ri� - ;J-

- -� ���:- -�-�-�-; :;a-;41=·�-�-M«-;:;,.;2.,/4·-·-·-·-·-·-·-·-·-T�� o;;·l-½(lJ�Çol,t�- s?
ENo-Etl(J IIJ.-la Dg rOi"uVADIZ CEP:-----

BAIRRO:.CtaNr0 Aao <r1'1(it,l2,� t � ... MUNICÍPIO·,/ g e D a /J 1)/.J 
- ���1� - :rosE.- da-; - ··ol�g:4-;,. - - - - - - - - - - - -

- �r�� -33 Lf Zt·Y-
1
9-- -- - -

END.: {2uA p9 Ra1vo6-ú4 t(.0 4S5e wto IJWÇftJvl/p CEP. 2Z.J9 o 

BAIRRO: $4wtv A {,-çS t-, Jv l-1" MUNICÍPIO: /Yr,J fA &, LIJOfk:44 

�o�W@.f p,a (W�-&i �,a-;� :5- - - - - -T�� :? b &2 -Cll? 
EN D : 72 {1 A s /o�/ t , _{ g 16· CEP: 25 Q ,?! 7 ;5'
BAIRRo-P f.Í;tyWJ1ofWb MUN1cíP1O O> tJ{r Ca)C.113 · 

-����-z� �-/4- � - - - - - - - - - - - -T��--�,{7=-1:e?6/ - -- -
EN0.·JU-lfv: wJJ,z AJl/&i Q,,lo?Jdr!"l 14Çµ wze(ld?c, .. CEP_: �3��ÇÍoô 

BAIRRO: <!zvWPr2 Mdo MUNICÍPIO: >&wrc2d&·w 
���---',-,U,,��...,__;;:,.,-�· -__;;:c_....:;·,..l.1,-·.....::- \.._- r....,;i·)--· --....4� ...:..--.i.;..;· -i.....-- - - . ���- :-·�2 o�\-_Q ·;_· -CJ. z-g . . 

-- ·- ./( ) END.: /-.... ': CEP.: �..i:..--.L....L.-__,/.--...L.. 

/1 
/ 1 ' 

BAIRRO Scv:Y\:Ul , n oY' e\., ,1.0 • 1 M U N IC IP IO:--4-; �� ... .I..Ll,....�....c;;..:_.� 

- Reunião - Dia Ú ;O+ 121):i) . Local: CÊ tlr6;{ - N� .:t:(;UA t'-'



PASTORAL OPERARIA 
LISTA DE PRESENÇA 

NOME: 0--?:Í--<Â 6,'ILL' P.fD,/oac TEL.: 0-&&1s·--2=1q

END.: fu-<4 dwJ Bca G1 �o L o1..g b, qu c,c{ G CEP.: 9.G vf 1�ÁAf2

BAIRRO: S C01 lC1 IJ.�g MUNICÍPIO í}gg/r9D o{ (<o X O ' � 

·�;�;·��t��·-�-�Jq-CffiJéi:-·-·-·-·-·-·--·-·-T��·-i216i 434-s·-·-·-·
� END � o.p.,êt..uíá pM2g /203 CEP. 26 . .1 so-3!o

BAIRRo·
_.
59J.dk :f3cw'.e�-ª MUNICÍPIO: D�Pfmd� 1?,Jzco

- -����-�dO- · - · -m� -· - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · -T�� · 331/Cf o fJ-t- · - · - · - ·
END.: _____________ _ CEP:-----

- · - - - - - · - ·- -- · - · - - --- -- - - -

NOME:S:%),� t:W'S N�- �"'\Mf_Cb-_ �oG?Ã � - - - -T��- ·2'ii%:�cjls- ·- -

ENO_-�)_;��CQ� 5<A�\))\-Jô 2o?.. CEP.: 2fi. 2-�$41°
j 

NOME:_�------------ TEL.: ____ _ 

CEP: ____ _ 

BAIRRO: ___________ MUNICÍPIO: -------

- Reunião - Dia Lb rn'L_; &03. Local: Ü; N toR- \JbüÁ :tGUP (v
____________________ ___J 



PASTORAL OPERARIA 
LISTA DE PRESENÇA 

19 Reunião de Preparação da 169 Romaria d os Trabalhad ores

NOME: 
PO n o  Rio de Janeir o: Capital - São J oão de Me riti - Nova Iguaç

Volta Redonda, TEL.: ______ _ 

END.: __________________ _ CEP.: -------

BAIRRO: ______________ MUNICÍPIO: ________ _ 
·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- ·

NOME: Çglia çitelci Pet:efra 

�l EN D. :. __ R_u_a_: _D_a_s_a_c_a_.-c_1.,_· a_s __ ...._L_o_t_e ...... V_I __ -_,..,lQ"-l;dõli...,IV:...I.__ __ 

BAIRRO: ___ .w.$ .. a..,n """tq...._A_m_e_ .. l_1.,_· ª-------- MUN IC ÍP 10:

NOME: Conçeiçao Cabral

END. : __ R_u_a_._. _J_· ___ 3_7_7 _____________ _

TE L. : éUi â Z - ,3 2 zg 

CE P. : 2 6 1 1 5 - 1  2 o 

Belford-Rox o / R.J. 

TEL.: ') ., , li. _j:., 

·-·-·-·-·-·

- 00 f

-1 : ) C EP.: --·----------

BAIRRO: ,rardz'.m 
P onte Alta MUNICÍPIO: Volta Red onda / R. J. 

NOME: Dailton Antonio da Silva

END:. Av. Mirandela, 12 13 - Apto. 302 - Bl. b 

TE L. :_..._2_ 7_9 _1 _-_7 _1 _4 _6_ 

CEP.: 26, 520-330 

BAIRRO: Centr o MUNICÍPIO: Ni lópo lis / R. J.

NOME: Flávio Antonio Brandão de S ouza 

Rua : Pasc oal Paladin6 , 202 END.: ___________________ _ 

TEL.: 2 ?68-29 Z r5 

CEP.: 26. 285-770 

NOME: Maria de Lourdes S. Pereira (Sind. D omes)TEL.: 2663-6533

END.:_______________________ CEP.: -------

BAIRRO: ______________ MUNICÍPIO: ________ _ 

NOME: __ c_e _r _a _l _d_ o _o_r _ o _z _1.,_·. _m_b_o ___________ _ TEL.: Oxx24-3349-092 7

CEP.: '2+.33b - 010
""v END.: A v. d o  C ontorn o 7 2 O 

BAIRRO: __ P _a _r _a _i_s _o ___________ MUNICÍPIO: Barra Mansa J R 
5 

Ji, 

- Reunião - Dia · 24 / 05 / 2003 . Local: Cenfor - Nova Iguaçu/ 'li- J. 



PASTORAL OPERARIA 
0 

. - LISTA DE PRESENÇA 
1. Reun�ao de Preparaçao da 169 Romaria dos Trabalhadores

PO no Rio de Janeiro: Capital - São Joaão de Meriti - Nova Iguaç
NOME: Volta Redonda. TEL.: ______ _ 

END.:___________________ CEP.: ------

BAIRRO: ______________ MUNICÍPIO: ________ _ 

NOME:..,J ____ J_o_ã_o _B_a_t_�_· s_t_a _ d_e _M_e_l_o _________ _

END.; ¼ Estr. Marechal Castelo .1193 - c/4 Branco. 

TEL.:(21) - 2691-9246 

26,521-120 CEP.: -------

BAIRRO:__.._c_en_tr_o ____________ MUNICÍPIO: Ni lópoiis I R, J ·
·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· -·-·

NOME: .. P.....,._G_e_r _a _l _d _o _L_i _m _a ____________ _ TE L.: 9 9 ? 4 -9 6 6 5

END.: Rua: Maria Custódia 436 

BAIRRO: Yi la de Gazw

NOME: Pe. Agostinho Pretto 

NOME: Pau lo cesar da Silva 

CEP.: 2 26,052-310

MUNICÍP O. Nova Iguaçu - R. J. 

2669-5363 TEL.: ______ _ 

CEP.: 26, 225-400 

TEL.:2573-0.5.57 

· José Telino de Melo,1? END.: ... 8"'"'11 ... a ... ·----------------....--- CEP.: 21. 090-000
2.l..01-1..- 3so 

BAIRRO: Penha 

NOME: OtávioJesus de Oliveira 

MUNICÍPIO: Rio de Janeiro 

TEL.:2661-3343 

. Imbituba,18 )í END.:--R....:..i,i...,_ _________________ _ CP 26,115-050
E .:------

BAIRRO: Santa Amélia

NOME: Ri ta Alves Pinheiro

MUNICÍPIO: Bel ford-Roxo - R-J 

TE L.: 2 5 ? 3 -o 5 5 ? 

Anastácio Corrêa, Lt 21 - Qd 03 
END.:�R.,;;:U�-------------------

25, 581-110 CEP.: -------

BAIRRO: __ v e_ n_ d_ a_v_ e_Zh_ a __________ MUNICÍPIO: são João de Meriti - R.J.

- Reuni ão - 0 ia 2 4 / O 5 / 2 O O 3 . Local: __ c_e_n_f_o_r_ ... _N_o_v_a_I_g_u_a_ç_u_/_R_._J_. __



PASTORAL OPERARIA 
LISTA DE PRESENÇA 

1 -<11" l /\ � · ri J ,· 11 TEL.: -� �.r! f Do�·'NOME:< {La e Jy1,1_,, 'l,\ cn 11--l l :1[- a ,!_ 

EN D.'. l, ,/. !_,:, 

-"- 'J t O \ -� ) CE P.: 
1 Jfu 1 �/ CÀ -f C'

BAIRRO _f ,#lk <l<'.kXZ/Í_:,úl'.. MUNICÍPIO: RÀ,� k :r,
·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·

TEL.: SJ S:t2 YO >1

CEP_:27 -Z q {}
BAIRRO: CP 1vr@ p ({ IJ J [ )' ti H o MUNICÍPIO: �r KiÍ [to fJ DA

.NOME·;JÇ¾V_,_ (bêô/4r1/b -· mga/!f1·-·-·-·---------·-·-·-· TEL.·3\'"�·SJ -g {-·-·-·-·
END.·ê...o-- /2,Jb C ;/j 1ó e:: f/4 CEP.: ;),J-, <Jf/o� o,ç 

BAIRRO: So:::::1° Aff?:dkádze MUNICÍPIO: i./ (<.gd.zacr/4&

NOME �e-2, B<Z/1:� r:Jiff�9 TEL.·g34 t .. 13 23

ENo.·&ue: 1°aj/o wfoa /'Y'� {l/o CEP.:Z+v l'Jp- �-fe 
BAIRRO: 5 /g. éJCJ.eil<áaA<o MUNICÍPIO:"'· �����:::::..;..j...l..r91 
·----------�---_1r:·-·---------·-·-·-·-·-·-------------------·-·-·-·---------------·-·r·-·-·-·---------·-·-·

NOME:fjm@4e �&7 TEL.:33 Í10CfJ.'f

END.: �. V !)O ��&nú .I(� t:JO CEP.: 2'é j 3D- Oi(} 
BAIRRO: P� '"JJE .�ia-4le MUNICÍPIO:\� .J1�

·-·-·---·-·-·-·-·-·-·-· ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- -·-·-·-·-·7i-·-·NOME: · b 
V:/'V"\,\.,. • p 

TEL.: '33s3:- o)-'-10 

END.: �
.. W} CEP.: c2) 2=9,5_ QXb

TEL.· 3d t/6 08 0-j 

END. : ........ ��...:....;:;-���.....,___ ...... 1, _----o_ç. ... ·7 

..... ---__ CEP.: 2 7- z 9 2 (j zo

BAIRRO:-"'-��� ...... ����-- MUN ICÍP 10: 1, <Pn-tt: h.,u/ tG ,� 

- Reunião - Dia / / ------ Local: -----------



�l" td...v, JJ,,,, ( f.4,_,u) ;1 �u- º s s; 
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/ 
PASTORAL OPERARIA 

LISTA DE PRESENÇA 

, J ,1 /' j . ( ? 1 , 

-J J JS - 1 6 1 >
NOME: ,(pAÃ t-<=> Ç,,r ,4--:e::::; V----- và IA::-@ TEL.: Jt;)] -o.S5)

END.: R, ,h·�!À7#-x- r;_,ê � �C:, '«� (�, /) CEP.: ;?/ 01º c7 ") � 

BAIRRt f �6 . MUNICÍPIO: LL -ré:- � ,__,{,, p 
·- -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·

9o3 

END. :•��:.....,.��....i0..!;:1.J,L.1.!:J'--����!.;;;.-',��:l...) CEP.: :2133 S•· ô r.>o 

MUNICÍPIO: 'í?oJVLQ (Y1q�BAIRRO: p'oa, \/,,j}c., ;JF

NOME: Stt>skr:&c:)/ .5&0") �

EN D.: fl. ·. f2::3.::r:»Z-'V() M .Q._ d.½,Á.:::> <§: � 

BAIR�O: � LC-.):;;..__ u

NOME: Ou 7 ç;,,si 

END.: &ua .g. m !Z b ?i

BAIRRO:___,11-,,ã,,) _______ ....,_ ________ _ 

TEL. ·< .;i4J ;>34 2 $ CJ 25 

CEP.: sZt · 33<:- 3+ o 

MUNICÍPIO: fecvJc-- t:\�h

TE L.: 3 ;, I l) 9 6 '::f 1

CEP.: :L7 3 o �1 9 7 o 

NOME: 1= �- \'.), \:> Sc-ffi� \)l\ v \�Qe �o\JÚ> TEL.: ·-;:_1,6 t- 2_rj �S . 
- -

END.:R ·,:Yf\<" Q:,J>:L \\�LA � N CEP.:------

BAIRRO: _____________ MUNICÍPIO: _______ _
-·-·- -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- - -·- - - - - -

TEL.: _____ _

CEP.: ------

BAIRRO: _____________ MUNICÍPIO: _______ _



1 _.lSTOJL� � JPERAR1z, 
LISTA DE PRESENÇA 

END.:.______________ CEP.: -----

BAIRqo: ___________ MUNICÍPIO: ______ _ 

NOME-f 4f,é1 QCY:!h< .,,,, J,;;z,;.,_-- - - - - - -·-·-
· - -

-
T
�;·�a�;-201-i

o
""vOi. 

ENoJ?Up tlHa 12/J [t'Jtyao.uf yoqSJpfJ"iOg0oJJíµ-j/QCEP.:2t.2qO etto
f 

BAIRRO: [a t:''ª A e G f [ j fV t1 p MUNICÍPIO· 1/. 1({ 0 O ly QQ ·
No��-

-
10i4Jc · -zr7� 

-· - · - · - · -· -· -· -· - · -· -· - · - · - · - · - · -· - · -TEL .· -3-31/1i?
1

f-f1 r · - · - · - ·
END.: .A V: i)O eo�� y

t ;(JO CEP.:J'<33o-o/o 
' 

n 
i 

BAIRRO: frtntuw CU. �<X-vXC MUNICÍPIO: Jj, Á1� 
.NO��:--'jo�-·g-�

--gz&�·;·-·
- -·-·-·-·- - - - ---

T�L33C/i-- �
131�3- - - -

ENo.:M� cfcúLlo �a /l-,e. fl/o cEP.:1,:.1q0<-5io 

BAIRRO: . /f:-. MUNICÍPIO::;...V_.....L.ii::.l.��-�t..� ·
Na�E:-

· - - - - - -· - - -·-·-·- -·-·-·- ---·-· �- -·-·- - -·- -
- -

TEL_:-J/r�J-�/J;;-fr -
END yj jJJM!JL!. � pt;;/ 6 CEP ,l,/ {6p- 5,Z(} 
BAIRRO: �&&ft pg MUNICÍPIO� cAA.1� 

·Nº�-�®Vit2e4w-(J};-4;iA· -® ·cai;�
-·-·-· --- ·

-
· 
-
· -�

- · - · - · -TEL --.z & G2�-r1 z-· - · -·
END. : ____ ....;;...;. _____ ...::..;;.;.:�__;:;:,..;..::. CEP.: 2 I; ·210 .. lf {

BAIRRO: Boa \1nA cQ.. i�"t H m �3ES"MuN1cíP10: BaMq_ f\"1q�.

NOME: <):() aooo..ee k1 J na � TE L. :3 3 L/ 9 O 3 9 7/

CE P.: � 1: 55 S--..ooo



�3TORAL UPERÁ� 

NOME �...,,[.:,_, Í<J .9'.1:"::G TEL c2-t:6' :í' S:3 C, .3

EN D.: A-:-:f �c«A-<..µ 3 c'.2 J CE P · ;2_,5ó .ç 2V' 9 6 t:?
/ 

..
f 

·�:::iv::;J:��·-·�-6?·��.::�.Í�
l

�.-t:t-:;;;;�3 
ENo.Jt:0:c,l �'77Y,f;b3/rc, Í'71/:'F ' CEP.:26_4):;'-__/;J5

BAIRRO·,�CÃ/v t tt�Ê{q MUNICÍPIO:�Q:1v( �)(o

BAIRRO �b J,,_ %)� MUNICÍPIO Rj J12,,� 
�o��:]J;;]a-·Ck-,;/ch-J�-wg-{·- - - -·1,tútr(�c.:-ft;Jií 9- .. - - -

-

END.: [1)/4CYJJ )o., S t>VIAJ.:: r/MaJ,/b( �r1(1 CEP.: if., {/7.3r»Í8

BAIRRO· f0?19A4J g çvyk � 6{ MUNICÍPIO: J3d/=-od R.oXo 

:::��Ji���c.ü�2�74�::���c;,�;� - -

BAIRRO � �Ak,: MUNICÍPIO r-/(l-Vll '5� R,_ J

�o��.-C'if/·�·-7?n;e;-·- �- -·--·-·-·-·����:io,�üi�o1-�
ENO.:ã � �

r 

tf#z � pg 3� CEP.: 2} = ,2 9 2. o?

BAIRRO:�� MUNICÍPIO: v0efk-., 044.{f: 
NOME: _______________ _ TEL.: ____ _ 

CEP.:-----

BAIRRO: _____________ MUNICÍPIO: ______ _ 
·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·------

- Reunião - Dia '2_ � ;ó'?_ / D� . Local: C 6 � [( -- ¼ü.)� ��\J\\Ç\J .



PASTORAL OPERARIA 
LISTA DE PRESENÇA 

. �\\G::>��'O �b �,� zz_\ ()s \ 2.Cb� .

NOME� �\J\u �� �\ O �PA\)\?Ay \)b Sb lJ t-ó

END )<\JÃ'.��<&Co�\.. S\.lAt)' �o, 2,o2

TEL.: 2t�-2._3j S

CEP.: 26.ZiS'--Jf o

MUNICÍPIO: ��A ¼\JA\V. 

NOME: .Joev BAT1s]Y) Jle" MÇI.O TEL: -24:'ilfê 1/6 

END9i'.W0:L- (Ye:s:;:Ç.'4? aattMÇp H9a -C/t?4 CEP.: 26S31 -12. 0

BAIRRO: e �\?'\E MuN1cíP1O: �' l&8L\S

- ·�()��:·�. -![m�f:?--�-. �4-�:Q· - . - . - . -
. 
-·-

. 
- . - . - . - . - . - . -

. 
- . - . -T��.:-�. -O·��- ·1-i g .3. - . - . -

ENo <:?� dú A::� , � �� ( Po 1

BAIRRO: G_,_-;::\ 'l7 E-r MUNICÍPIO: 

NOMFGkP&\::Zdt fo&SfÇ-fl F\Út:t EÍR9 

--------=----
TEL2:6q.3 QS ;1, 7-

END (tl,: €f?N€sfQ ClY2Q<}SO 510- vas:e g4_ <:,E.víRO- MtiÓPol.t'.s CEP.:.? 6SJ S: l/JQ' 
BAIRRO: CQ;,� MUN1cír1O: }v, ��0Us
-�OM� - Lfii - :ê:'Jk - -k- -�.= - - - a;ih - - - - - -T�� - ()l!�$fo\�/T9T

ENo.: �/'ô.'f\ k 5µ' /t/L hM<k li s. fool cEP.: o{ ooí -oao

BAIRRO: Moo MUNICÍPIO: � Pauh

·�º�i.;Don-·2e-z-/�·-awe,g-·-·-·-·-·-·-·-·-·- -
T

�f�i;12-1·=·0-<JZ3�-·

ENo.:R - 19-N G:ci/&.& SraPe·i 8No7Ti· cEP.: a'J? 9'o- R/Jo
> 

BAIRRO: EERR;q zaooú·z MuN1cíP10:S'&õ BERNsRfÚ, k
·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·'..._·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·�·-·-·-·-·-·-1:..1í.rV'J./1Q._-:-_SA.-.-·-
NOME: � Pi-\"\ v F- L \ � \ X� fLA �� v0'A� <f.. \ r,\evf U TEL: 2 b6 � 6@(.fj_

END ���� w C\( �\� 11 s CEP.: Z6-.140 ._ Z.60 
BAIRRO: \\�\� �W\�ú. MUNICÍPIO:��(�\) -\?.e:XQ

- Reunião - Dia 2... 2 / 03 l2 ... �?:. . Local: _C
=-
· �..cc_�__;.�

___,_
�

=--
-------



PASTORAL OPERARIA 
LISTA DE PRESENÇA 

NOM�-lrl(1J.2u/n :J.44,f/i(I c/cl 3 ;Jlcr TEL.: gtfl '}/ tttt?#"
END.: CW!w14io/4,t .sd& �dcéd doa
BAIRRO: 2a tJ1/4( t9<.a;w,L « MUN IC ÍP 1O: ��',l--,lj����-"I 

NOME: fam� (J;t;1,· 6:zzCM:09 TEL.: :1.. G &1 ... 3')_ 19 
END.:@Mm d<h /t;e0,(1,..q/) L,b,((l,6 CEP.: QbJIS-,12.0

BAIRRO: 5%/-q ;9�� MuN1cíP1O: fu_cl'Jmol Rax o 
�o�Enlv0;fr�--w,�d)Q-õ® Rit�g-·-·-·--·---·-·-·-

T� l
��6f 9�slict ·- -·

END.: �JA- W\6't,VDE) DA 9,i) ,w fel ee-o t)Q. 3}c9 CEP.: !2lzc225 - :1go 
BAIRRO: E's�oLe &f>í"e MuN1cíP1O: NQJfl 1(1 v0 � u 
�õ�E:. t;ii� _(_{o __ J �·�� -_- ·-· ---· - - - ·-· - ·-·-· -·-· - - - - -- - - ---T��-� cR 211� --16 :s--D---

ENo.::R, AAf&v\
1

� r��CÍf�,, Li S G cEP.: 26· os-2--3io

BAIRRO llJ.a, ,li_ Ú1/v-e1 , MUNICÍPIO f'J�� · 
�OME-· of.-Jtj:...-4;,-I;, · - ·;:t �· - - · - - · - - · - · - · - · - - · - · 

-
TEL..iiii ::ra � .3- - · - · - ·

END.: � :1' � .,.__ 7l:.r, P"L t5 J -- CEP.: -2-k 2�[ 'te>-0 �

BAIRRO: ____________ MUNICÍPIO: �f)\,)A 4-W\\0 

-�º�-�:-â�-· --w-1];�- - -� · -c9r:;;� �- - - - - - - - - - - - - - - - ��� :xt�z 33 ·u3 - -
7. > 

-O 
� 

, o� 1- ,JJ l;Y-9 J\-F � - 1• 
s END JY½,, O C-f rYn]pt V--C 1TCt CE P. /_{,. .l. S - Ô 0 

BAIRRO: � PV0: A /rVLQ,zfq MUNICÍPIO: .J2 -c::n-J Ro Y-v

·-·------�----·-·-·-·-·- ---·---·-·------------------------------)·-------------------------------·-·-·-·-·NOME:bi\\9:\1\ � (}.Sst'S> 6 �-'<�'\)� �\t½\\)��- TEL.: __ - __ _ 

END.:���e-\w � M\R�¼· .1i� cEP.: "2..b.'23o-o3\J

MUNICÍPIO: W\t!:>S'f\:?t\:A

- Reunião - Dia 2_ 2 / � 5 / Lt::1::53. Local: _Q;�\s__._Ç__,,9:<-..:..t..:.._-______ _



/i--------------------�-�--

PASTORAL OPERARIA 
________________ ,_______________ _ 

LISTA DE PRESENÇA 

. / 

NOME: C1 o f2r.? lf I CP, j/,t l-

END.: Yu// (./lr1;"?Ul?1 ,,v2 32 

() 'Zll ·,/ i"
TEL J /,Ç a. 1 

CEP_.2{''//6 -Só t' 

BAIRRo:_B_o tl Pi?1 lo!? 

MUN1cír10 ai r.? e X v

-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- - -·-·-·-·-·-·-·-·---·�·-·-·-·-·---·-·-·-----·- ---·-·- -·- -·- -·- - · - · - - -·-·- -

NOME: ___________ ---''------- TEL: ______ _ 

CEP -------

TEL.· ______ _ 

CEP.: -------

BAIRRO: ___ �---------,---- MUNICÍPIO: ________ _
- - - - - - - - -------·- -----·-·-·-·-·----- -------------·-------·-····------------------------- ---·-·-·-·- - -

NOME: __ ..,:_ ______ _,;;._. ___ ------ TEL.: ______ _ 

ENO.: CEP.: -------

BAlf�RO: ________ .;;__ ______ MUNICÍPIO ________ _
· - -·-·-·-··-----·-··-·-·- -----·-·-------------------·-----·-------------·-----·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·----

- -· -- - . .  . - ·-

- Reuni ão - Dia ?_""-� / SÍz____/Z-;()2. Local: Ct�\-J �-oR._ - . \--->"D,Jf\ ··\c.,c, f\\\J - Y, .·-s.
�--------

t:\�G:_)\-\'\.\L> .-, \�"i � ,Q, \lt> �S\..�\_::o S::.o \<\u 1 �- O (_slcj;\_f\t.><v \'.)t,,,_C'I\) \_:iJ\.\.__

\)ó <:;� � � \_-.:,:§.;�\_. Qy
) & \:r., 't'..\ f,, •



-,-------

PASTORAL OPERARIA 
LISTA DE PRESENÇA 

/' 

TEL.·33, 9 9 9 G <./ 1 

EN D.· Í\.u o 2 tn €. {) 3, J&1 d, .éYYI KJ � - CE P.: _____ _ 

BAIRRO: S°C2l.04,J;.x R.-s,. tó.. · MUNICÍPIO Bo&CLD,, 'q>oa&-<1 0 

NOME: � itj�-:7--;;o 4 a JC?.&/;tv TEt{(_21o2 66' 9 ,i,16 ,3

END.-� :lq e_ �t--1.. {., � CEP. �6 . .2,.:2,S -4oCJ

-��
l

���l���-���-n:--�-:5-�--�t:-,D�/-� _ -M��
I

��'.� _q� ___
NOME:1lC1hA<C ::i�do, ctR (__1f\Jg,,uç,, TEL '?:>:049 --/1J '8t/ 
END. � � � 61 CEP:-----

BAIRRO:_�ttOvy�o 6iP 'S� 'fo D2011So; MUNICÍPIO: 00'.vUA Wl�G

- �º�-E:-��v--�d�-f� /4;1-0�;�;¼-7��-fry- - - - -TEL_:-· - . - - - ·- - - - - - -·
END.: ·Ric.e,_c.y-c.-L-J�� - W· :l3 CEP.: _____ _ 

BAIRRO: 1) - 4-S' A l- S' E He-'-<- /Afe.iM...a. k. � MUNICÍPIO , 
---·- - --- ----- - --- -------- _, _____ ----------- --- _ ----- _________ -__ -_-__ -;-);-f_-;;:_....,.f_-._ ..... ç!

---

_/-_�-5_...,...r/_-_-__ 
'7> 1· , 

I � 
. -, 

NOME:. ( 1� ,( 1 &ci k C ·, . -..c� '--- -� -:::, r·, - TEL. 0r1 ·1 f/ C!{�( S 
1 

(:) j) 7 . !. -..) . () /;; - �J / n
ENo. \1 · \t la i , e �cc ,[u, -rC \( 1 -/ .) ? cEP o<.,{: e· �f cx: · Y

BAIRRO: \ . · cl, (e, l ..e', 'A_,:,/' MUNICÍPIO � .. _' -., ( --'----'------

�o��. -V��;;; d-� !f,-_,,-,,;;, �1;2�� �í;, - �L{:z�,;-. - -T�� o·,i.--4(;4l 6'o4S

END.: Q_ J:20Df--( Y�1J�- ·1·Jb1-io \é prr-J": ,: C?-i G9:4 CEP.: 08'6}& OLO 

BAIRRO: (/� l11 ·:s 1�ÍQ_ MUNICÍPIO: _j fo...suu - s-1�

-�-��-�:-- ·gp-��- · -�> b-- · - --�·;·- · - · -�6� -?- --)-�11-·- ·- · - · - · -r��--:-o-,c- -�J-�92-J 3- 'jJ-
END.: QJ\� �i-1' cl,,) s_/ fif:l IJlf CEP.: 01 C) Q i - ÜO r\ 

BAIRRO: r �J MUNICÍPIO: �¼� � 

- Reunião - Dia ?fs 1Qf_11«x3. Local: C (S�Jy�'oQ .. - ,::id0.A �,c;1J t.Ç� \s(.:J:

�\J Co\\\�b '\)A� .G · \-H) e_s \.p,. Do Db �\\ b te� O C�6(;Çf\ \)'Q ,��o.o \-H, l.

� �i:,,.s�10�L (f\)6¼�, � 



o 

PASTORAL OPERARIA 
LISTA DE PRESENÇA 

. / 

NOME·,A L e F u 0 o ;ç G P o & ru n11+--rô TEL 3;6 :2 y1 :;i. tJ:
.A-V· 8 f} A-> (1.-� 

ENDT-84 V� Ê IVO B G: <. Ir b ft a..c. e;:r�4 & o CEP .Q 1.'r�c -11ê . 
/ . 

BAIRRO: r s 1+ J A- MUNICÍPlo __,_A_,_._ •...... ,2_. ____ _ 

CEP.: 2o }-) D -JJ D 

,, .,- ,,-, --. -, ,I . 

CE P : d- 0� . � ,l_ú -- .\ · :i 0

BAIF�RO: �,l 1 .(l,: 1, �e \,j,� ' MUNICÍPIO ________ _ 

BAIF�RO �_&g -1 MUNICÍPIO S.hz:c(l,E".ii<_.&

- 1� õ � �: -6{4 ê� � -g � "l[Z J-&�1 � - - - - - - - . - - - - - - - - - - -�- � �. :·-g 6 � i 3 i �i- .. - -

END.: , • 
õ):._ • 

CEP: f:o Olo .,,, 'J 1 n
0"-"" D l\"'\ , tLAC..f:M.-'l- -� AL\,,:).,._,,1:o de. . 1v'e1"' t'\

BAIRRO N/.1,-,roc L \7-0b,�.;Gl,M ÕVN'ÍO''-- MUNICÍPIO: f0��)_6, z� - (2.(_
- · - · - - - · - · - - -·- - - - - - - - -·-·-·-·-·- -·- · - · -- - · -- ·- -- - - - - - - -- - - ·-· -·- - - -·--- - - - -·- - - - -·-

-

NOME : __.l1...;;._V1...:..r--í�O_P_L_--H\)-v_r--.1_1'""'Q�1-'_.;_' _ _ ____ _ 

ENO.: _________ ..a...;..;...;....._ _______ _ 

TEL. ,;23,� 'i '-{ 00

CEP.:------

BAll�RO: ______________ MUNICÍPIO: ________ _ 

END.: __ __:_ _______________ _ CEP.: ------

BAIRRO: ----=-----------MUNICÍPIO ________ _ 
--- -- - · - · - - - · -· ·- - · - · - · - ·- · - ·- · - · - · - · - ·-

'�' 

- - - -- - - ·- - - - - ·- - -- - - - ·- - - - -- - - - - - · -- -- - -- - - - -- - - - · - - - · - - - - · - - - - - ·

\. 

/ 6l l<:txP . Local: L�\);'o,L - �Q()� .::S.b\JJ\Ç-v , 'R �:5.--
t:.\:iC.�\S''-.\l-V � � -�, \�·� e__'S\_l,.�'\O \..Ü 9:.\o \ � () Cal�G\0 '2,-u �f\ C\o\-:ll}l

\L, � �S"\� \l.s ... "- �',) 6 \/_l, � � ·



PASTORAL OPERARIA 
LISTA DE PRESENÇA 

NOME· �J.Jo [0u?i))/,t:níJ_O

�\( END.: s§ �v Jô Ca4t¾no yJJ-. r J.Q CEP.: -----

------------------ MUNICÍPIO: J3aJ?M:<t /49M:::hle 

l 
... 

NOME: ________ _.;._ _____ ._,,. __ TEL.: _____ _

END.: _______ "-----�----------- CEP:------

BAlf"�RO:_.....::;._ _______ --'--_,,..,......,.......- MUNICÍPIO _______ _ 
-·-·-·-·- - - - - - · -· - - - - - - · - · - - - · -· -· - - - · - · -· ·- - ---·---·-·- - - - · - - · - - - -- - - - - - - · - --- - ·· · -

NOME:-.!...----------.,..;;.------ TEL. _____ _

CEP.: ------

BAIRRO: _____________ MUNICÍPIO: _______ _ 
.. ---------·- -·---·-·---------·- --- - · - · -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- -·-·-·1·-·-·-·-·-·-

NOME:__:: _____ ___:. _________ _ TEL.: _____ _

END.:.--�------�------- CEP.: ------

BAIRRO: ___ ___:.�-------- MUNICÍPIO: _______ _ 
------·-·-----·-----·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·---·-·-·-·-·-·-·-·---·-·-·-·-·---·---·---·-·---·-·

---·-·-----·-

- Reunião - Dia 2:ii ; Ó6 IZ-0{)$ .· .Local: e��%\'-� \.,H)\J� �G�Çy/ �3--
--

�\-.)Co��,\u.,. \:J\ � ,(_) . \,\é) ��f-.\J) �'i) �\o 1 � & CblGb\çS)D ,��<\�f'-,\__

v� � �s-�o\lli L Q?t.¼ ,e,� .



PASTORAL OPERARIA 

TEL .a z21, :r6 �J 1

CEP_:J1)fj,1 f {) 

-���-���h·�-,;,- ����-�<º- ���\)�� �G-�-=u:- - - - -
TEL�.-i���--i�s - - -

. END.:'K'-)t-�. �t'--'SCQ�\_ ��Ll\iS,��),C.02 CEP.: -z..c;. us-·11:0

MUNICÍPIO: \ \ �\.)� �-(}-J �:s\J -�:·::r.
- ·-·-· - · - - - · - · - · - · - - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · -

- - -- - - - - - - - · -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · -

- - -

NOME•--=-----------�------ TEL.: _____ _

END.: __ ---------------- CEP.:------

BAIRRO: ____ .;.:_= ___________ MUNICÍPIO ________ _ 
- - - - - -- · - - - - - ·- ·- - - - - · - ·- ·- --- - --·- -- -- ·- ·-·-·-· - ·-·---·-· - -- -- ·-·-- - - - - - -- - - --- - - - -- · - · - · - · - - - -- - -- - - - - - - ·



• 

PASTORAL OPERARIA 
LISTA DE PRESENÇA 

NOME:� Ji,o (11rv'-<::M:� J (oQb� 
/ 

EN D -R!.u 2, \ 0') �- '.\ 1-l-

C.24J ::i l 

TEL.: 3° , 3 oogq

-_2
..:...;;.
11

-"--
·1-...._3-�!J-'--"""w=-c E P.: - - -

BAIRRO: ;pn� Ç � . a�. MUNICÍPIO: V Ô-&°'- 8-? �(ÃQ 
' 

NOME: _______ __;;-'-------'------ TEL ______ _ 

END.: ____________ ___:..:__----:: __ CEP·------

BAIRRO: _________________ ....;..__..;__ MUNICÍPIO _______ _ 

TEL.: _____ _ 

END.: ___________________ _ CEP.: ------

BAIRRO: _________ ___,-'--- MUNICÍPIO: _______ _ 
·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-r-·-,-·-·-·-·- -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- -

NOME: ____ -=-------''--------- TEL.: _____ _ 

END.: ________ ___, _________ _ CEP.: ------

BAIRRO: ____ ...;.;.;.;.;.; ________ MUNICÍPIO _______ _ 

- - - . . - - ----- -- - - - -- . 

- Reunião - Dia L� /Ó.b ; '2m 3. Local: C�'0\-gs._ � \')�J\ � ç;(J},Çv - � =1.
--

(2_'0 Co,�Q.0 � 9. B \J� ��t"\.J) 'D<t � \u 1 �- D CQl_t�6\t-,S:'� \){'_-( \u\-J"'L 

\:)A � ��\..u,0:,"-- �0:i�,L,-�



r--------------------�---� 

PASTORAL OPERARIA 
LISTA DE PRESENÇA 

NOME r�j;; 6h-o � � e rl.,,/4, q TEL'1k7'� :;,� L/3 o o 

� 

� 

END 1?--1/lo J'<rofi_�-C, if-a. JV'-P ___A Z CEP.:d�Aj$(CJ 5o 
BAIRRO: iO- ri;t J-)/17 t k& MUNICÍPIO: &»!(fazj__ �6

·���·�·�-·71;;2:,_;l,-·c_j�-·-·-·==:·-·-·-·-·-���,�:tY6·3-z3-·-·
END. 

¾f ,�t;,( - CEP ;/rbJ ] J: W4 

BAIRRO: ___________ MUNICÍPIO: ______ _ 

-�o�'�:·-ab·- /p//j// í&J&:kLB TEL:266 '(3)j0f

END.: ______________ _ CEP.: --------

BAIRRO: ___________ MUNICÍPIO: __________ _ 

·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· ·--��---·-·-·-·-·-·-·--·-·-·-·)·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- - -· -· - - - ·

NOME: "AÚJ, t4<<k cre, .LJu1<Jw · \1{ 19;ç4: f1zt1 e,�e� TEL.: ,�663 €5=:� 3

CEP.:-----

BAIRRO: _______________ MUNICÍPIO: ______ _ 

�OME-:4'.:�:4-·�·-z_'/t;:,-·T,e;;,_l);J·-·-·TEL.�JSi;--;,.ss?·--
� 1 (, ' � 

END Ep µ:-,,., ,éf7 A/� /l: �J!.í-CEP .,2( . .9,!'p -,,.::,°'

BAIRRO: � - fJ. MUNICÍPIO: k ��.:_._... 'F- 7 
. -�º��:-�ai-·dli<'-i;·s� �1u2w-· - · -· - · - · -·-· - · - · - · - · - · - · -T��� :- ·j-1-s-= �- -0-3 oº- - · - ·
+- END f[, w i;fl M /14,úlAA (;,,eiz;iCA U 2 1 Qd, Q3 CEP 2 5 s-g i -U o

BAIRRO z,L ck dJA Ç\ - S, '!JrJ,{) Jc,WMUNICÍPIO -.i-

t&�w.,&-) ��
.,.....,;
:f
;...._ __ _ 

NOME:_�--------------- TEL.: ____ _ 

CEP.:-----

BAIRRO: ___________ MUNICÍPIO: ______ _ 

- Reunião - Dia / / ------ Local: -----------



• 

• 

PASTORAL OPERARIA 
LISTA DE PRESENÇA 

NOME: 'Ü0: Í � 112 t/ ,8 1\/10 6J I .(2 QQ \Í}(/44. TEL.:/2 -J]'f ,t J f/

END ·A//· ,vt ltf:(tµQ f) 4 ilJJ 4fl
0
)D/ 8.1.. 8 CEP.: d 6 {20-:,S }-o

1 

BAIRRO: C r� M [lf'O MUNICÍPIO: 4ui/) oeo) ) , 
-�-��-�;-·1�·-v1;;,;;·-»-;:. 5o(/7�·-· O&·-·s-1 �-

//
� ·-·-· TEL.:

·p-12/JI vz-·-·

END .4?1. AdtKdl/JJk li/ JJ/3 f/lf!'5oJ /J1. 6 CEP.: 2 h f 2D-3] o

BAIRRO: �{ f./[!� 0 MUNICÍPIO: lf /1 /J(:rJjl,5

NOME: :YoiP í3@Tl$fA ;pe &êLo TE L.: ? 1 t!'6 '1 I q Z 1-/ C

END.: E?T: MAL c9�Tf;Lv i3RANC-o l/9-3 -C- 1./ CEP.: 2tSl 1 - 12. D 
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MUNICÍPIO ,44",�ç;- (Rj

- ·- - -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·---·-·-·-·-·-·-·-·-----·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·

- Reunião - Dia Z-B I Os ;2r:J.:Js . Local: CE-\-Jte� ... \:)E)__)����.



�\\\)\Xe � ��f\t\ \J {:,�: 

N L�'X.t\ ��R� \\�\J �� �Re l:;s: ·- \5L� o� 31 - 3 �c-6 - b-6 25

�\J�'. t_��R \--J� S S � - CB?'. 
� e:ti �\ � - I�Ç\,\ � fu� - l\f\\N�S �e;�rs / IY1 ,(.�

\.) tRt\ Ll e\� � C& � c_t\ Ç-1\G 

�\.)�'- \J \ �� Ç\ , c;;,7 e��'. :s z. �-no. Doo

A�\)\� ffi\)��\)f\ - :i.�\R\\� -- Mt \Jh.S- GB�� f líl .-G. 

,eL:. oxy 3.1- �13.i- '?SbS

�\<l>� � �ek� eu: ú,c._\�\\� 14.Ctit.Nhl\\)� � �ót) e\ t--.)A tv� _
\\:)�L. 

�0S� \Vt�\ R� AL\J es �tsRRe;\R./\ 

{r\.\J�\ 0Lei,�R·\� k-r\�c1 �L > Nt tis .- e�,. :3s,G�o. úao 

\J�CT1' � ��T9 - S?��t'�u - "'1'1NhS 6'&�r5;/l:nh.



COMUNICADO À POPULAÇÃO 

VOCÊ SABIA: 

• Que os imóveis adquiridos com a sua contribuição previdenciária
foram doados a outros Ministérios ou vendidos a particulares a preços
irrisórios?

• Que o governo nunca repôs o dinheiro de sua aposentadoria desviado

para construir Brasília, a ponte Rio-Niterói, a ;rransamazônica, as
Usinas Atômicas de Angra, a CSN e outras mais?

• Que o governo continua lançando mão do dinheiro da Seguridade
Social para pagar juros?

• Que o fator previdenciário veio para adiar sua aposentadoria?
• Que ao contrário do que o governo diz, os servidores públicos federais

sempre contribuíram sobre o salário bruto para a Previdência Social?
• Que o governo nunca contribuiu com a parte dele para a Previdência do

servidor público?
• Que a Previdência Social Pública não é deficitária, tem dinheiro em

caixa?
• Que nós servidores, juntamente com a sociedade, exigimos auditoria

nas contas da Seguridade Social?
• Que há 16 anos não existe concurso público para admissão de servidor

administrativo no INSS?
• Que há 8 anos os servidores públicos federais não tem reajuste salarial?
• Que as condições de trabalho no serviço público estão cada vez mais

precárias e isto provoca um mal atendimento a você?
• Que atribuições públicas, exclusivas de servidores de estado, estão

sendo entregues a particulares descompromissados com o interesse
público?

• Que você é continuamente induzido a ter uma imagem negativa do
servidor público?

• Que o resultado do trabalho dos auditores-fiscais da Previdência Social
e dos servidores administrativos garante o pagamento dos benefícios
previdenciários?

• Que a Previdência Social é sua e está sendo criminosamente
desmontada?

FÓRUM FLUMINENSE EM DEFESA 
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 



PARTICIPANTES DA 13ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA-CNL 
LESTE 1 

1 - Adahil Gomes Felix 
representatividade: C.D.L. Valença 
Rua Joaquina Pinto n.0 286-Jardim Redentor- Belfor Roxo - RJ 
CEP.: 26 195-450 Tel.: (21) 2751 5382 

2 - Ana Ma.tia Secioso de Sá 
representatividade : CNL / PR 

. Rua Capitão Av. Guilherme Sperry n.º 112 - Galeão-Ilha do Governador 
CEP.: 21 910-340 Tel.: (21) 3393 8995 

3 - Anselmo Andrade da Silva 
representatividade: CNL / PR 
Rua Vitória n.0 203 - Bairro São Jorge -Japeri - RJ 
CEP.: 26 375-670 Tel.: (21) 2670 1366 / 9336 8961 

4 - Antonio Maccariello 
representatividade: IDEPS 

,..., -, r 
1-

Estrada do Pontal n.º 5655 - Recreio - Rio de Janeiro -RJ 
TEL.: (21) 2490 7373 

5 - Benedito de Oliveira 
representatividade: S.S.V. de Paula 
Rua Campeiro Mor n. º 6 - Bairro Santa Cruz - RJ 
CEP.: 23 555-040 TEL.: (21) 3158 0351 

6 - Clara Coca 
representatividade: CR 
Rua Otávio Tarquino n.0 209 / 904 -Centro - Nova Iguaçu -RJ 
CEP.: 26 210-170 TEL.: (21) 2767 6201 

7 - Cléia Maria Milão dos Santos 
representatividade: Eq. de N. Senhora 
Rua Bom Pastor n.º 107 / 301-Tijuca- RJ 
CEP.: 20 521-060 TEL.: (21) 2568 0979 

8 - Dalva Moura de Carvalho 
representatividade: CDL / Nova Iguaçu-RJ 
Rua Guaricana n. 0 1 O - Bairro Campo da Banha -Queimados -RJ 
TEL.: (21) 2665 3611 
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9 - Daniel Garcia da Silva Filho 
representatividade: ACVM 
Rua Geovane de Castro n.0 90 Bl 06/307 - Travesia JPA- Rio de Janeiro 
CEP.: 22 763-070 Tel.: (21) 3342 7675 / 9737 1590 

1 O- Davina Thomaz Gomes 
representatividade: Pas. das Esc. Oficiais 
Rua Antonio Bravne n.0 136 / 301 - Vila da Penha- RJ 
CEP.: 21 210-030 Tel.: (21) 2481 4673 

1 1- Estácio Pereira 
representatividade: CDL - Barra do Piraí / Volta Redonda 
Rua K n. 0 192 - Baino Jardim Ponte Alta - Volta Redonda - RJ 
CEP.: 27 270-391 Tel.: (24) 3349 1174 

12- Eva Aparecida Rezende de Moraes e Paula
representatividade: CDL- Barra do Piraí / V. Redonda- RJ
Rua 03 Quadra H lote 15 - Bairro Monet- Resende - RJ
CEP.: 27 500-000 Tel.: 92127655

13- Gilberto Moreira dos Santos
representatividade: Eq. de N. Senhora
Rua Bom Pastor n.0 107/301-Tijuca- Rio de Janeiro
CEP.: 20 521-060 Tel.: (21) 2568 0979

14- Horácio Cerqueira de Souza
representatividade: CR
Rua Nascimento Gurgel n.0 269/201 - Bairro Osvaldo Cruz - RJ
CEP.: 21 340-390 Tel.: (21) 3359 1518

15- Izaias Francisco
representatividade: CR
Rua Zurique n.º 275 - Bairro Cajueiro - V. Redonda- RJ
CEP.: 27 330-830 Tel.: (24) 3349 1020

16- Joaquim Manoel de O. Monteiro
Representatividade: PR
Rua F n.º 7 / 201 - Bairro Novo H01izonte- Valença - RJ
CEP.: 27 600-000 Tel.: 9845 7281



1 7 - José Batista Sobrinho 
representatividade: CEMAL /RJ 
Rua Bela n.º 798 -Bairro São Cristóvão - Rio de Janeiro - RJ 
CEP.: 20 930-381 Tel.: (21) 2580 4894 /99765409 

18- Laura Maria G. Ferreira
representatividade: Legião de Maria
Rua Maxwell n.0 169 casa 3 -Vila Izabel- Rio de Janeiro / RJ
CEP.: 20541-120 Tel.: (21) 2208 4527

19- Luiz Ribeiro Martins
representatividade: CDL B. do Piraí/ V. Redonda
Rua Roque Santis Cabral n. º 218 -Bairro Cabral - Resende -RJ
Tel.: (24) 3360 7134

20- Manuel Candeias A.Corrêa
representatividade: En. do Diálogo
Rua Bandeira do Sul n.0 118- Freguesia-Jacarepaguá- Rio de Janeiro
CEP.: 22 750-400 Tel.: (21) 2447 0171

22- Márcio Blois Teixeira
representatividade: Cong. Mariana
Rua lbitiuva n.º 102 -Bairro Padre Miguel-Rio:le janeiro- R

J

CEP.: 21 711-400 Tel.: (21) 3335 9583; 9159 6342

23- Maria Aparocida Mota dos Santos
representatividade: CDL Nova Iguaçu
Rua ColombD n. º 201 - Bairro Aliança -Queimados -RJ

24- Maria da ('onceição Ferreira Cabral
represetültividade: PR
Rwi TtJ.

0 377 - Bairro Jardim Ponte Alta-V. Redonda RJ
�cP.: 27 273-560 Tel.; (24) 3.143 0094 /9994 8279

25- Maria de Nazaré Amaral de Lemos
representatividade: Legião de Man'a
Rua Gonzaga Bastos n.º 209/1 Oi Bl D -Vila Izabel -Rio de Janeiro
CEP.: 20 541-000 fel: (21) 2298 32 56

Z\J- Maria Iie1eni:1 uc i=-a1va Monteiro
representatividade: �DL Valença
Praça Correa Uma n. º 181 - Centro -Parapeuna -RJ
CEP.: 27 62S-000 Tel.: (24) .3283 1148 



2 7- Maria Luiza Ribeiro 
representatividade: CDL Valença 
Rua Léo Pentagna n. 0 100 - Bairro Benfica - Valença - R

J 

CEP.: 27 600-000 Tel.: (24) 2452 3352 

28- Maria Magdalena L. Pires
representatividade: CVX
Rua Leite Leal n.º 135/506 Bl. 02 - Bairro Laranjeiras- Rio de Janeiro
CEP.: 22 240- 100 Tel.: (21) 2205 2857

29- Maria Pureza das Graças
representatividade: CDL B. do Piraí/V. Redonda
Rua 1042 n.0 20- Bairro Volta Grande II- Volta Redonda- RJ
Cep.: 27 290-000 Tel.: (24) 3347 1675

30- Marilezia Aparecida de Moraes Garcia
representatividade: PR
Rua Maurilio Gomes da Silveira n.º 456 - Monte Castelo - V.R./RJ
Cep.: 27 253-120 Tel.: (24) 3343 2221 / 9994 3138

31- Moacir Gomes de Farias
representatividade: CF
Rua Aristide Lobo n.º 133 casa 23/101 - Rio Comprido - Rio de Janeiro
CEP.: 20250-450 Tel.: (21) 2273 6224

32- Nair de Lacerda Silva
representatividade: CDL B. do Piraí/ V.Redonda
Rua Veneza nº 2 99 - Bairro Goiabal - Barra Mansa - RJ
CEP.: 27 540-000 Tel.: (24) 3328 2250

) 

33- Neuza Tereza Viana Carlos
representatividade: CR
Rua 404 nº 49 - Bairro Santa Tereza - Volta Redonda - RJ
CEP.: 27 264-220 Tel.: (24) 3349 5592

34- Paulo Roberto Ferreira
representatividade: CR
Praça Georg Jackob Abdne �/nº - Centro - Paty_de Alferes - RJ
CEP.: 26 950-000 Tel.: (24) 2485 ·1852
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35- Salvador Marcellino

representatividade: CDL Nova Iguaçu
Rua Paulo Pinto nº 157 - Bairro Vila Nely - Nova Iguaçu- RJ
CEP.: 26 012-030 Tel.: (21) 2767 2643

36- Sebastião Natalino de Oliveira Pimenta
representatividade: CR
Rua Benedito Vitalino nº 168 - Bairro Santa Cruz - Volta Redonda -RJ
CEP.: 27 288-010 Tel.: (24) 3341 6243

37- Sonia Maria Silva
representatividade: CDL Valença
Rua Getúlio Vargas nº 160 - Bairro Vila Ferroviaiia- Valença- RJ
CEP.: 27 600-000 Tel.: (24) 2452 1302

38- Tibor Sulik
representatividade.: CR
Rua Amapurus nº 336 - Tainã - Ilha do Governador - Rio de Janeiro
CEP.: 21 920-120 Tel.: (21) 3396 0204

39- V aldete Vasconcelos
representatividade: CF
Rua Eugenio Soares nº 227 casa 02 - Centro - Mesquita- RJ
CEP.: 26 225-060 Tel.: (24) 2696 4773
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EM 
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GERAL 

DIRETORIA SINDICAL F/.Z. O J()G() OOS PATRÕES: 

INVAIE Sl.B-tELEC:ACIA E IWCE 4:20 HORAS Il: TERROR, 

Nós, trabalhadores da FIAT/RJ - demitidos e mem
bros da Comissão Interna - denunciamos a todos os com 
panheiros a ação de elementos da Diretoria do Sindicã 
to e do Jornal Hora do Povo que, dizendo defender os 
trabalhadores, atuam como policiais, obrigando os ope 
ririas a aceitar �ua conciliaçio e seus compromisssos 
com os patrões. 

Eram �1:10 horàs da 5exta-fe1ra, dia 26 de junho. 
Na -subdelegacia se ,,ncontravam 4 pessoas da Comissão' 
Interna, dois ativistas do PT, um companheiro demiti
do e a esposa de um companheiro, gestante de 8 meses. 
(Esta companheira foi responsável pela distribuição ' 
dos alimentos para os trabalhadores durante a greve.e 
agora organiza a distribuição para os demitidos na ' 
justa-causa), Nesse hora entram alguns elementos da 
Diretoria do Sindicato: Pimentel, Manuel Ferreira,Jor 
g�, Cristóvão, Nilson e Edir, Diziam que estavam ali 
par� "conversar". 

Os companheiros da Comissio acreditaram neles. 
Como num esquema policial. depr�pente, começaram a en 
trar vários elementos na subdelegacia, Aparec� todo Õ 
resto da Diretoria., elementos do Hora do Povo, e des
conhecidos. A grande maioria estava bêbada, outros 

e:' PR€CISJ DAR Tctx:> 
R?to k::6_ oer111Ttrx:6 

fd<rALECeND, A
' . . " 
ASSQ�J A !JQ 

,.A l' '  ..... � 



com sinaia visíveis de estarem drogados. promovendo 
uma aç;o que se assemelha aos comandos da SS Nazist� 
visando aterrorizar a Hsedentos de beber s�ngue H . co 
mo faziam questio de dizer. O total geral girava ei 
torno de 65 pessoas: 21 membros de Diretoria sindi -
cal, 4 �alegados de ires, ativistas do Hora do Povo, 
e outros que. pelo seu aspecto e comportamentc. esta 
vam acoitumados a ess� ti�� de atividade. 

ESQUEMA POLICIAL 

Esteva clero que a polícia da área já estava in 
formada do que iria ocorrer. Um companheira nosso T 
q u e e s t ava por p e r t o • i ma g i na n d o o q u e o e o r ri a , f i 
i delegacia denunciar e pedin providincia. No entan-
to, eles nic apareceram e ainda por cima, quando o 
companheiro retornava, foi agredido per mais de 15 
elewentoa, pisoteado, chutado e ameaçado com rev61 -
ver na cabeça. Quem iniciou a ag.ressão e ·puxou o re 
v61ver"fói e engenheiro Anton�c Carlos, representan=

te do s in dicat o dos Meta 11jrgico s na Federação e mem-
bro da Hora.da Povo. 

O as�uema d��e ter sido preparado juntamente 
cqm a segurança da Fiat, pois fecharam as ruas, con
trolavam as ireas, no velho estilo da M�fia. 

ffUMILHACÕESJ AGRESSÕES 
E AMEAÇAS 

Virias foram as situa 
ç5es difíceis e humilhan 7 
�es que passaram todos os 
nossos'companheiros. A res-
ponsabilidade fundamental cab• i Diretoria sindical, 
�ascista e aos brigadistas do Ho�a do Povo que pen • 
sam poder colocar medo em operirios com long� �xpe 
riência de luta e de denúncias da exploração patro -
nal. Vejamos algumas das situaç6es mais gritantes � 
seus responsiveis: 
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- Osyaldo P�mentel (Presidente do Sindicato) - Estava
bêbado para tomar coragem. Junta -

mente com o ex-advogado do Sindicado na Fiat (Rildo
Souto Maior), obrigou os companheiros da Comissão a
assinarem dois termos de com-promisso, sob a coação'
dos outros, Pimentel dizia que »teriamas que sair '
de li {da subdelegaoia) de qualquer jeito" e que
"não aceitava decisão da assembliia nenhuma". Fez
questão de repetir v�rias vazes que estivamos "ex
pulsos" do Sindicato". Seus principais auxiliares '
foram Marcos, Jorge,e Manuel Ferreira e Nilson,

- "anual Ferreira (Diretor do Oepartafflento Médico)
membro do Hora do Povo.e um dos que

mais instigaram para que agredissem os companheiros.
Manuel �err•ira i acusado de ter passado um "livro'
de Ouro" em apoio à 'greve na Assembléia Legislati
va • E s t e· 1 i v r o e o n t 1 n h a ma i a d e 3 O as s � na t u r a s e o m
mais d� �O mil cruzeiros . No e�tanto. ati hoje este
dinheiro nio foi entregue ao Comando de Greve.
Estava armado e alcoolizado.

Jorge {Diretor do Oepto. de Cultura J f: �m __ J_z:-re:.L -: __ _ 
pensável. pois levou ·1;i:,�ês t_r ·balhadoras · da·- -

G. E. que nada sabiam da história real. Estava- arma
do e bêbado. Era o »mais brabo": "eu faço ••• eu 
vou deixar um deitado (morto) aqui dentro... Cadê 
o Luiz, ue eu quero beber o seu sangue ••• ", etc.
Quebrou a cara porque estava justificando a atitude
deles, dizendo que"o Gianini me telefonou e ia me
matar hoje". Ficou sem graça quando um companheiro'
da Comissio lhe disse que isso nio podia ser ver
dade, já que o Gianini tinha viajado no dia ante -

. rior para São Paulo.

Nilson Duarte da Costa {Suplente e Delegado da áréa 
�e Duque �e Caxias) - elemen 

to policial que há muito tempo vem distribuindo pan 
fletes defamando a Comissão Interna e proéurando T

desmobilizar os trabalhadores. Age junto com a segu 
rança da Fiat. Foi o responsável pela destruição de 
alimentos dos demitidos. Jogavam os alimentos para 
o alto. Ele dizia: "nio se preocupem, pois a cada '
quilo que estragamos, eu compro dois". E mais:· "Já
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que os pe6es da Fiat n;o deram 1% do seu sal�rio pa 
ra o Sindicato, agora v;o comer merda!" e um cana 7 
lha, responsável pelo prejuizo que causou-aos tra 
balhadores nos acordos anteriores ao ano d 1979.-

Dinis Alberto [Suplente. 
a p e 1. i d o : J a 

boticaba) - Foi um ele 7 
menta vil. que mostrou 
com clareza. que alim de 
s�dicos,s;o capazes de 
qualquer atrocidade para ·½
defender os intet··esses 

�
-. · 

da mult:!.nacional Fiat •. ·_ .. ·� 
E elemento do Jornal : · · · · 
Hora do Povo, não tra .-.. ,· ,;.�1ts· 
balha, e foi respon - .' G,n:� · ·, 

sável pela tentati
va de agressão à
comp�nheira grávida. 
Dizia: "Olha, sua fi 
lha da p ... cala a bo 
ca, Não fica andando
por aí, se prevals
c-enon parque �ocê o= 

· t� barrigutja, n�o. -
porque eu te d6u umas 
porradas!" Da mas- �-
ma forma ameaçou uma ativista do PT que estiva h� '
muito tempo ajudando no Fundo de Greve.
Esse cara, sem moral e sem caráter, age como um
marginal. A massa lhe dar� uma respo�ta.

An onio Carlos (representante dos metalúrgicos na
Federação).� engenheiro, passando '

por oper;rio. Juntamente com Pimentel foi o elemen
to fund�mental, o articulador e a »comandante» da '
BRIGADA DE TERROR AO TRABALHADOR. É elemento do Ho
ra do Povo e que só vive armado, incapaz de enfren
tar seus opositores sozinho. Age sempre na co�ardia
como foi a agressão sofrida por uma 9ompanheire da
Chapa 2 nas eleições passadas. Ele,com mais dois
membros do HP que seguravam� companheira, espancou
-a com um porrete cheio de pregos na ponta. A com-
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panheira perdeu tanto sangue que desmaiou. Ficou hos 
pitaliz9da durante dois dias. 
No assalto i subdelegacia ele deu tiros nos pneus de 

,três carros, emprestados aos demitidos. Colocou fo
lhas secas de capim para incendiar um dos carros, o 
que só não aconteceu porque estava molhado o capim e 
a vizinhança estava olhando. Esbravejava, e ameaçou todo rrun 
do, Disse : "vou matar dois da Comissão Interna". "Vou beber
o sangue do Gianini!"

Enfim, situaç5es semelhantes fizeram os companheiros ficarem até 1:2p horas da manhã de sábado 'num clima de OMEU terror. Apagavam as luzes e joga- 5/.iNlt) vem cadeiras em c!ma d a s e o m p e - E' .fôf!TE". .. . n h e i r o s . A rn e a ç a -vam com revó.JJJ i'fLEQ:J f '
Mel 

�- ver. facas e e� nivetes. Ten- . &!!118!' ,. �"":f"� taram virar 2 carros. Agre- r� •nr1 diram 3 companheiros e hu milharam o res to. Ouiserai ,t�r rasgar todoi os arquivos ,�..,..,,1 e o material dá Associa- ção, Obriga ram oa com- ,1��- panhairos iabandonarem a subdelega-cia e os ali _ .... '\,; mentas que es tão ;·s·en�cfc/;·...--: -e"� tiistribuidos aos demitidos 

e mais e as: 
TODOS SÃO RESPONSAVEIS DIRETOS! 

- Edir (indicado pare ir para a subdelegacia de Xe -rim depois da greve. Instigou com suas mentiras .osmais exaltados. � membro do Hora do Povo). Rildo Sou to Maior (membro do Regional do PMDB. Advogado do T Sindicato. acusado de em 73 ter desviado dinheiro dacategoria. E responsável por um processo sobre insal�bridade na Fiat que h; dez anos rião se tem resposta). Marcos (Membro do HP, delegado da área naval.garatão de 20 anos, ·sem nenhuma representatividade en-=tre os trabalhadores. conseguindo o qargo a partir 'das costumeiras manobras e conchàvos entFe pelegos.)Guedes (deleg�do da irea de Nova Iguaçu ; Iniciou aagressão a um companheiro. Estava armado}. Cristóvão(Tesoureiro. Estava tão bêbado que nem conseguia fa-
5 • 



lar). Divino (diretor de b�sa e membro do HP). O res 
to da diretoria e outros elementos. 

Alim dess�s.· temos o caso da jornalista do 01-
tima Hora 1 de nome Jane, membra do Hàra do Povo que, 
com uma mentira sórdida e mal intencionada, afirmou' 
que um companheiro da Cornissio a teria ameaçado. 
Essa fato é importante porque eles querem justificar 
a açio deles a partir dessa mentirosa. O que oco�reu 
na realidade foi uma crítica feita pela Comissão no 
Sindicato dos Jornalistas do Rio na presença de vá -
rios profissionais de um artigo dessa jornalista que 
não retratava o conflito ocorrido no dia 16 no Sindi 
cato tal como aconteceu. Esse artigo foi reproduzido 
pelos patr5es da Fiat e distribuído aos operário�. 

PORQUE ELES AGIRAM DESSA FORMA 

1 9 ) Porque os trabalhadores da Fiat decidiram em sua 
Última assembléia que a greve teria um descanso. 
Seria retomada até à volta de todos os demiti -
dos na justa causa, Para isso, marcou-se uma 
Assembléia para o dia 17/6 e se responsabilizou 
a Comissão Interna para azer a minuta do acor 
do de agosto de 81, Foi tiràdo témbim nass� As� 
semblêia do dia 11/6, Último dia de greve, que 
a AssociaçÃo Cult ral de Apoio' Mútuo funciona -
ria provisoriamente na subdelegacia de Xerém. 

A diretoria, que nunca representou os autênti -
cos interesses sindicais da categoria, procurou 
desmobilizar a assembléia do dia 17, lançando ' 
panfleto distribuído pela Fiat proibindo a mes 
ma. No mesmo panfleto a diretoria as�umia que 
iria assinar um acordo não aprovado pelos traba 
lhadores. E Impedia tembim a utilizaç;o da sub� 
delegacia para distribuiçio de tris toneladas ' 
de alimentos e como sede provisória da Associa
çao. 

A pressão que a diretoria faz contra a Comissãç 
e demais demitidos e devida ao feto de que de 
nunciamos para toda a categoria essas sugeiras. 

6.



2 9) Porque o Jornal Hora do Povo vendeu sua dignidade, 
em�roca de colocarem um de seus membros como d•le 
gado da área sindical da Fiat (Edir). Esse cargo ' 
nunca existiu. Foi criado ape�as para esvaziar a 
representatividade da Comissio e"comprar" a açio ' 
dos membros do HP no assalto à subdelegacia. Quer' 
o pessoal do HP adquirir uma representatividade
que nunca tiveram na fibrice e que jamais terão.

3 9) Para tentar aniquilar de vez com qualquer resistên 
eia contra os patrões, tentando afastar a Comissãõ 
Interna, demitida por justa causa durante a grave. 
Assim garantiriam para os patrões o não retorno da 
Comissão ji que e empresa esti em "estado de Greve" 
e favorecia para a Diretoria fechar um acordo sala 
rial da mesma forma que fizeram com a greve: nas 
costas do trabalhador. 

4 9) Eles querem desarticular os demitidos que aqui de 
fora da fibrice estio se articulando e mantendo o 
Fundo de Greve para qualquer nova greve. Além de 1 

lutarem pela organizaçio da Associaç�a. 

QUEM SÂO OS MILITANTES DO HORA 00 POVO 

Os militantes do HP dizem defender os tra
balhadoras. NA VERDADE O QUE QUEREM É OBRIGAR os 
operirios a aceitar· suas id�ias atravis da vio
lência e não pelo convenc�mento. 

Em todo sindicato que atuam. acabam com 
toda democracia que possa existir entre"os traba -. 
lhadores. E. passam a servirem de tropa de choque' 
para os pelegos contra os interesses sindicais da 
massa. 

Comba.tem com violência os trabalhadores 
que se organizam independente da estrutura patro -
nal do �indicato atrelado ao Ministério do Traba � 
lho. Querem com isso que os trabalh�dores se tor
nem submissos às leis dos patrões e não combatam ' 
as açoes dos pelegos e traidores da clasae. 

7.



Combatem a "ditadura do governo". mas querem 
que a classe operária aceite a sua ditadura. 

I I 

A DENUNCIA E NOSSA PRINCIPAL ARMA 

APELAMOS a todos os trabalhadores. aos sindi 
calistas comprometidos com a luta da classe operá=

ria, a repudiarem esta vil. covarde e brutal agre� 
são a.os peões da fiat. 

Es�a é uma agrsssao a todos os trabalhadores 
brasileiros. 

N;o partiu diretamente das formas costumei -
ras que enfrentamos· durante 42 dias de greve. Par
tiu de forç�s que. sob o manto e o pretexto de de
fender o trabalhador, o atacam, o humilham e o ame 
açam de morte. usando os mitodos maia sidices e 
que enojam qualquer pessoa que possui n mínimo de 
dignidade e de moral. são métodos utilizados pelos 
patrões na sua sanha contra o movimento operi -
rio. 

Sio os mesmos mitodos que eles dizem, por 
contradiç;o, combater, 

A LUTA CONTINUA. Pedimos apoio aos demitidos 
e denQndias esses novos agentes d6 autorita. 
rismo e da submissão à classe proletaria. 

COMITÊ DOS DEMITIDOS DA FIAT 

X�rém, 29/06/81 
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Promove: 

Curso, de Formação Política 

Encôntros de Fé e Ação Social 

"'- ·,:ràt1sformando nossa realidade". 

Dias: 27, 28 e 29 de agosto /2002. 

Horário: 19:00 às 21 :00 hs. 
/ j 

Local: Salão Paroquial - Rua Luis Augusto Pinho, nº 232 
., 

Inscrições na Secretária Paroquial 
As 2º, 3°, 5º e 6º feiras 

Das 8:30 as 11 :00 hs, ou nas Comunidades 

q. n 1!;:J r
o % '6 e;
Q e r 
(/\ 

d 

CD N @> r1J 
p- --e �

g d:J �· -z-(/) -· y 
1íl o _r:- ; 
.,.,,--· P-

C (_// Cl 
, O"( 

t1 29 e -t? 

� i � 
� 
(Í"I ,

=ff 
K;;: 
� 

( 

ro 
l--f 



Fundação Solidariedade 
Formação e Capacitação de Trabalhadores 

P o r t o  A l e g r e  - Ri o Gr a n d e  d o  S u l  - Br a s i l  

Pç. Rui Barbosa, 220 - Sala 54 - Centro - CEP 90030-100 Fone/Fax (51)3225.7359 E-mail: fundsol@cpovo.net 

Memória e caminhada de 
grupos solidários 

24.10.1995- Integração no momento de constituição da Fundação 

Solidariedade 

A FUNDAÇÃO SOLIDARIEDADE é uma or
ganização não governamental, de caráter edu
cacional, ecumênica, comunitária, que tem como 
objetivos principais, a educação participativa e a 
organização autogestionária e solidária dos tra
balhadores e trabalhadoras. 

A Pastoral Operária da Arquidiocese de 
Porto Alegre, num contexto de crescente exclu
são, direcionando sua atuação para o mundo 
dos desempregados, compreendendo-o como de
safio sócio-político e, principalmente, um com
promisso ético, constituiu a FUNDSOL como um 
espaço de convivência e di organização peda
gógica da solidariedade. 

A prática educativa da Fundação Soli
dariedade visa superar a exploração pelo traba
lho e todas as formas de exclusão, promovendo 
a formação e a capacitação, a organização 
autogestionária, a justiça e a solidariedade con
tinuada. 

Seus sete anos de atuação são mar
cados pela participação de, aproximadamente, 
4.500 trabalhadores em atividades formativas e 
de capacitação profissional e,especialmente, por 
dezenas de grupos de homens e mulheres tra
balhando coletiva e solidariamente em 
atividades como confecção e costura, serviços 
de construção civil, jardinagem e paisagismo, 

saúde alternativa fitoterápica, produção artesanal 
diversificada, educação, manutenção em 
informática, padaria e confeitaria, reciclagem de 
materiais sólidos, fabricação de produtos de lim
peza, serviços de beleza, serviços de alimenta
ção e segurança e atividades agrícolas. Desta
ca-se, também, a ocupação dos espaços físicos 
da Fundação por parte de diversas organizações 
pastorais, populares e de economia solidária da 
região metropolitana de Porto Alegre. 

No que toca aos desafios, novos e per
manentes, aprender faz parte do dia-a-dia. 
Aprender com a História, aprender conteúdos, 
aprender jeitos de fazer e de ser. Aprender a 
conhecer pelas relações, pelas experiências, pe
los sonhos e esperanças de cada trabalhador e 
de cada trabalhadora participantes das ativida
des educativas. Aprender com os homens e mu
lheres que, voluntária e gratuitamente, sempre 
parceiros, partilharam e, ainda, partilham os seus 
saberes e ensinam a solidariedade como uma 
forma de vida. 

Socializamos com vocês um pouco des
te aprendizado, através da experiência de vári
os empreendimentos já constituídos e de nosso 
compromisso para com a esperança de muitos 
que ainda deverão se constituir. 

Educandos em curso de formação e capacitação. 
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onheça alguns projetos que a FUNDSOL vem apoiando 
O Briqu da Amizade

"O Brique da Amizade é um 'filhinho' do Fórum 

de Economia Popular Solidária da Região das Ilhas, 

Vila Farrapos e do bairro Humaitá em Porto Alegre': 

assim define Vera Maria Biehl, moradora da região e 

uma das responsáveis pelo brique. 

Implementado em abril de 2002, o projeto conta 

hoje com aproximadamente 30 trabalhadores e tra

balhadoras nas áreas de artesanato, bijuteria, es

cultura em madeira, arranjo de flores e pinturas 

em geral. A exposição acontece sempre aos domin

gos no Parque Mascarenhas de Morais, Bairro 

Humaitá-Navegantes, em Porto Alegre. 

Observando o crescimento do projeto em vários 

aspectos como a solidariedade, a variedade e a qua

lidade dos produtos oferecidos à comunidade com 

preços populares, Vera espera que a FUNDSOL conti

nue parceira desta iniciativa de geração de trabalho e 

renda. 

Como educadora da FUNDSOL na área de arte

sanato e artes visuais, Olindina de Lara Duval atua no 

Município de Alvorada, desenvolvendo o potencial ar

tístico daquela comunidade. Inserido na Economia 

Popular Solidária, o grupo, formado por 36 pessoas, 

expõe e comercializa os frutos de sua criatividade na 

praça da Prefeitura Municipal· de Alvorada, junto a 

outros grupos e trabalhadores autônomos. 

"O crescimento mais significativo junto à FUNDSOL 

foi no aspecto do relacionamento construtivo, no es

pírito cooperativo que adquirimos", afirma Olindina. 

Através da COOTRAERGS (Cooperativa de Tra
balho e Produção do Estado do RS), criada em março 
de 2000, trabalhadores desempregados, moradores 
do Município de São Leopoldo, estão voltando ao mer
cado de trabalho. Com 43 sócios, a COOTRAERGS é 
um projeto de multiserviços. As áreas nas quais atu� 
são de zeladoria, limpeza, construção civil, jardina2 

gem, alimentação e pintura. 
Uma das dificuldades que as cooperativas en

frentam é a ausência de um processo próprio e con
tinuado de capacitação e formação de seus quadros. 
Com a COOTRAERGS não foi diferente, até ela bus
car alternativas que potencializassem sua maneira de 
autogestionar o seu empreendimento. "Foi por meio 
da Economia Popular Solidária, bem como do Projeto 
João de Barro, que nos aproximamos da FUNDSOL 
e, hoje, contamos com diversas atividades formativas 
desenvolvidas nesta parceria", conclui Jorge Elias, só-

cio-fundador da COOTRAERGS. 

Economia Doméstica 

e Saúde Alternativa 

Para muitas comunidades, dos mais diversos mu

nicípios do Estado, o conhecimento sobre os efeitos 

das ervas medicinais e dos produtos naturais deriva

dos, inclusive os de higiene, deixou de ser um misté

rio. Organizando-se em grupos cooperativados, com 

orientação técnica e teórica da FUNDSOL, os 

educandos ampliaram seus conhecimentos, possibili

tando o acesso da comunidade aos benefícios da na

tureza. 

Para a população de baixa renda o custo 

exorbitante dos produtos de uso doméstico, faz com 

que inúmeras pessoas se mobilizem para a produção 

de mercadorias como: sabonetes medicinais, tintu

ras, pomadas, detergentes para louça e roupas, 

amaciantes, xampus, chás, temperos, entre outras 

receitas naturais. A produção, para além do consumo 

familiar, é comercializada entre a vizinhança, escolas, 

creches, clubes, igrejas e outras entidades do bairro. 

Muitos grupos, ao iniciarem seus empreendimen

tos, se deparam com alguns limites e desafios ao 

gerenciar com a falta de espaço físico, de recursos 

financeiros, de equipamentos adequados para a pro

dução, bem como o preconceito em relação aos pro

dutos artesanais. Para que a produção e a 

comercialização sejam suficientes para o auto-sus

tento dos grupos, faz-se necessária a superação dos 

limites apontados através da capacitação e forma

ção continuada. "A FUNDSOL se estende por grupos 

de base e trabalhamos em conjunto, formando e 

indicando pessoas que possam multiplicar o conheci

mento", explica Ir. Arsênia Erthal, apoiadora da 

FUNDSOL na área de formação. 

Durante o ano de 2002, o acompanhamento 

formativo da FUNDSOL em Economia Doméstica e 

Saúde Alternativa, fomentou grupos em cidades como 

Alvorada, Cachoeira do Sul, Caxias do Sul, Esteio, 

Farroupilha, Gravataí, Nova Prata, Porto Alegre, 

Santana do Livramento e Viamão, para um total de 

15 grupos, envolvendo aproximadamente 300 pes

soas. 

As lideranças dos grupos se reúnem sistematica

mente para a troca de experiências, visando o uso 

correto de receitas e a animação do trabalho. "Neste 

ano de 2003, aqui em Gravataí, estaremos come

çando com a Pastoral da Saúde, a fim de aprofundar 

o trabalho e integrar ainda mais as pessoas, possibili

tando mais aulas e mais pesquisas", conclui Mara Lú

cia Diogo Fernandes, coordenadora dos cursos de

Economia Doméstica e Saúde Alternativa no Município

de Gravataí, região metropolitana de Porto Alegre.



Relação de Municípios e Atividades de 
Formação e Empreendimentos: 

Alvorada - Gestão em Cooperativismo, Economia Doméstica, Saúde Alternativa, Artesanato, Artes Visuais, Confecção de 
Roupas, Panificação e Informática; 
Butiá - Gestão e Planejamento Estratégico; 
Cachoeira do Sul - Economia Doméstica e Saúde Alternativa; 
Camaquã - Gestão e Planejamento Estratégico, Gestão em Cooperativismo e Panificação - Doces e Salgados; 
Canoas - Construção Civil, Gestão em Cooperativismo e Mecânica de Automóveis; 
Carlos Barbosa - Gestão e Planejamento Estratégico, Corte e Costura - Confecção e F.eforma; 
Caxias do Sul - Gestão em Cooperativismo, Capacitação de Lideranças Comunitárias, s·�úde Alternativa e Fitoterapia, 
Artesanato - Pintura em Madeira; 
Eldorado do Sul - Gestão e Planejamento Estratégico, Educação para o Trabalho e Cidadania e Construção Civil; 
Esteio - Economia Doméstica, Saúde Alternativa, Saúde da Mulher e Gestão em Cooperativismo; 
Farroupilha - Economia Doméstica e Saúde Alternativa; 
Garibaldi - Gestão e Planejamento Estratégico; 
Gravataí - Economia Doméstica, Saúde Alternativa, Fitoterapia, Cooperativismo e Associativismo; 
Nova Hartz - Educação para o Trabalho e Cidadania, Gestão em Cooperativismo e Construção Civil; 
Nova Prata - Economia Doméstica e Saúde Alternativa; 
Porto Alegre - Educação para o Trabalho e Cidadania, Gestão em Cooperativismo, Hotelaria e Governança, Economia 
Doméstica, Saúde Alternativa, Estética, Confecção de Roupas, Reciclagem de Papel, Construção Civil, Jardinagem e 
Paisagismo, Qualificação de Serviços Domésticos, Artes Visuais, e Artesanato em Escamas de Peixe; 
Santana do Livramento - Gestão em Cooperativismo, Economia Doméstica e Saúde Alternativa; 
São Jerônimo - Gestão e Planejamento Estratégico; 
São Leopoldo - Construção Civil, Alimentação, Jardinagem e Paisagismo, Pintura em Geral e Gestão em Cooperativismo; 
Tapes - Gestão e Planejamento Estratégico; 
Viamão - Gestão em Cooperativismo, Economia Doméstica e Saúde Alternativa. 

Atividades Especiais: 
Projeto "Morada São Pedro" - Parceria com Hospital Psiquiátrico São Pedro, Município de Porto Alegre; 
Projeto "Entrada da Cidade" - Parceria com a Secretaria Municipal de Produção, Indústria e Comércio da Prefeitura de 
Porto Alegre; 
Gestão e Cooperativismo - Parceria com a Casa Vida, Município de Alvorada. 

RECORTES DE UM COMPROMISSO 

''Espero que a Fundação continue com o compromisso que ela tem com a sociedade, buscando sempre à igualdade sem exclusão e capaci
tando o cidadão com cursos e incentivando o cooperativismo': (Vera - educanda) 

''Espero que a Fundação realize muitos cursos de qualificação de trabalho e renda, para incluir as pessoas no mercado de trabalho. Só 
assim poderemos combater a pobreza e a fome': (Edite - educanda) 

"Que ela desenvolva seu trabalho ligada às pessoas carentes". (Juliana - educanda) 

''Espero que a Fundação Solidariedade continue capacitando e auxiliando na formação de grupos de trabalho comprometidos, principalmen
te, com as classes menos favorecidas': (Berenice - educanda! 

'Wo início do curso eu tinha um objetivo: melhorar a cicatrização das minhas mãos, pois sou portadora de Lupas, mas gostei tanto do curso que fiquei 
maravilhada e espero que venha beneficiar outras pessoas também': (Rosa - educanda) 

"Que neste ano a Fundação tenha mais cursos de Economia Doméstica e Saúde Alternativa. 
7ãmbém faça alguma coisa pelas crianças de rua e pelas pessoas idosas. 

Peço que Deus abençoe a todos, principalmente as crianças': (Clarisse - educanda) 

"Continuar sendo criativa em busca de saídas concretas quanto a grupos de trabalho e renda, e o quanto possível acompanhá-los, assessorando, 
sobretudo, no início. Outro aspecto: envolver-nos de forma criativa no Projeto Fome Zero': 

(Irmã Arsênia - educadora e conselheira) 

"5ervir de espaço físico e corpo orgânico de animação, orientação, assessoria e fomento da organização pastoral ecumênica da 

classe trabalhadora ... " {Assembléia Geral, novembro de 2002.) 

FUNDAÇÃO SOLIDARIEDADE OE FORMAÇÃO E CAPACrTAÇÃO DE TRABALHAOCR!S 

Pç. Rui Barbosa, 220 • Sala 54 • Centro - CEP 90030-100 - Porto Alegre/AS 
Fone/Fax (51)3225.7359 - E-mail: fyndso(@cpoyo net 

Conselho Gestor 2002/04: Alzlr da Costa Oliveira, Denise Laitano, Glane Lúcia Santos SIiveira, 
Jorge Rodrigues, Leiva Dietrich, Maria Bernadete Nunes Flores, Roque Grazzlola, Saulo Antônio Sirena e Vanlr dos Santos Plovesan. 

Assessoria de Comunicação: Henri Walter Osório - Reg. Profissional CONRERP 2145 

Impressão: Gráfica Baltistel Tiragem: 5000 exemplares Jsnelro/2003 
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Nova Cultura do 

Trabalho 

O cenário do mundo do tra
balho exige a idealização e cons
trução de uma nova cultura do 
trabalho, que valorize a realiza
ção humana e as relações de 
igualdade e solidariedade. 

Respondendo a estas exigên
cias existem alguns sinais. 

As experiências alternativas 
das mais diversas formas de ge
ração de trabalho e renda são si
nais da nova sociedade que des
ponta. São sementes e protótipo 
de uma nova organização do tra
balho que exigirá a organização 
do tempo livre (ócio criativo). 
Nova sociedade, na qual as tra
balhadoras e os trabalhadores 
poderão apropriar-se novamente 
do trabalho, como fonte de reali
zação. 

Membros 

daPO 

discutem o 

Futuro do 

Trabalho 

mia solidária, no entanto, a ver
dadeira experiência de economia 
solidária é a que rompe com a -, 
lógica do sistema capitalista. Que 
não só garanta a renda, mas que 
trabalhe a questão da cidadania, rr, 
do protagonismo dos trabalhado- (in 
res, tendo como base sólida, os i::i 
princípios de igualdade e solida- ti) 
riedade. Para isso, é necessária ãJ 
uma reeducação para a solidari- ::S 
edade. 
Além disso, os grupos de geração 
de trabalho e renda devem ter 

U Hoje, muito se fala em econo-

no horizonte, a utopia da nova 
sociedade, para não limitar os 
sonhos de querer apenas o básico ._
para sobreviver, mas ter vida (in

1 

digna e plena para todos e todas, � 
o que inclui o "mínimo vital", ou �>
seja, uma renda para todas as n 
pessoas, de forma incondicional. ãj•



O FUTURO DO TRABALHO NA 

Para iniciar o estu
do sobre: Nova cultu
ra do trabalho, a Pas
toral Operária reali
zou, de 14 a 17 de no
vembro de 2001 o 
Simpósio Nacional "O 
Futuro do Trabalho na 
Sociedade Brasileira", 
em parceria com o 
CEPAT, !BRADES e 
Setor Pastoral Social da 
CNBB, e com o apoio da 
Cáritas Nacional, CERIS, CESE 
e FASE, na ocasião, participa
ram 250 representantes de 
todo o país. O Simpósio foi 
precedido por 45 seminários 
diocesanos e 06 estaduais, 
como forma de preparação 
para o mesmo, envolvendo 
cerca de 2.300 pessoas - li
deranças da PO e diversas 
pastorais e movimentos soci
ais. 

A sociedade brasileira vive 
um acentuado grau de
precarização do trabalho que
identificamos como "barbari
zação" do mundo do trabalho.
O crescente desemprego, o
aumento do trabalho informal,
a exploração do trabalho in
fantil, o salário mínimo irrisó-

Plenária tio Simpósio 

rio e a ausência de perspecti
vas de vida dos mais pobres, 
assim como os crescentes ní
veis de fome e miséria, indi
cam claramente um profundo 
processo de exclusão social no 
país que não será resolvido 
sem a construção de um am
plo leque de reformas sociais, 
que deve contar com a parti
cipação de todos os segmen
tos da sociedade. 

As mudanças no mundo do 
trabalho na década de 1990, 
com maior desemprego, fle
xibilização e precarização, tra
zem instabilidade, incerteza, 
medo e insegurança. A socie
dade brasileira, e particular
mente o mundo do trabalho, 
vive sob risco permanente. A 



situação de risco vem das 
transformações estruturais do 
capitalismo, que de maneira 
simples advém da revolução 
tecnológica, que não é 
irreversível e faz parte da es
trutura do capitalismo e sua re
organização nas empresas. Di
ante disso, é preciso ter como 
evidente a necessidade de um 
novo projeto: que sociedade 
queremos construir? Qual é o 
papel do trabalho e do empre
go nessa nova sociedade? Um 
outro ponto é que essa crise do 
trabalho assalariado, do empre
go, manifesta uma crise mais 
profunda, da sociedade, uma 
crise civilizacional. Trata-se de 
colocar na nossa agenda o tipo 
de sociedade que nós quere
mos. É uma crise que eviden
cia a necessidade de pensar 
um outro estilo de vida, um 
outro modo de consumo. Ou 
seja, a discussão de fundo é 
a de pensar um outro tipo de 
sociedade. 

.4 

Participantes tia Simpósio "O Futuro do 'Ira/Ja/1,o 

na Societlade Brasileira" 

A "barbarização" do mundo 
do trabalho acontece como par
te de um projeto político de 
Brasil. Ele não pode ser isola
do, pois é um problema global 
de sociedade, de opção políti
ca, econômica, social e ética. 

A construção do novo, com 
iniciativas alternativas e formas 
de resistência, tais como: as
sociações, cooperativas de 
produção, redução da jorna
da de trabalho, mínimo vi
tal, lutas ecológicas, econo
mia sócio-solidária, propos
tas novas no campo do 
lazer, das relações humanas 
e da comunicação, é um de
safio para toda a sociedade. 

O Trabalho e a Cultura 

Indígena 

Nos desafia a perceber que há ou
tras formas de se organizar o traba
lho; é possível entender a sociedade 
como uma sociedade da abundância. 
O capitalismo é uma sociedade que se 
baseia no princípio da escassez. Aso
ciedade indígena parte do princípio de 

que a sociedade é uma socie
dade da .abundância; portan
to, a gratuidade e a recipro
cidade são possíveis. Os tra
balhadores poderiam ter uma 
jornada de três horas por dia, 
quando as sociedades indíge
nas trabalhavam 3 horas por 
semana para se manterem. 
Porque será que hoje a redu
ção da jornada de trabalho 
não é uma bandeira de luta? 
Porque não temos a capaci-
dade de ousar, de apostar nes-



sa bandeira de luta, de discutir exa
tamente que tipo de sociedade nós 
queremos. Tendo presente a CF/2002 
sobre a questão indígena, a PO pode 
contribuir para introduzir nas refle
xões da Igreja a temática do traba
lho entre os povos indígenas: como 
os índios trabalham? É possível so
nhar uma sociedade diferente e nela 
o trabalho? Isso não é uma volta
para trás, mas consiste em, exata
mente a partir do meio em que vi
vemos, da nossa tradição ocidental,
pensar para frente.

O trabalho os jovens 

Uma grande contribuição para a 
discussão sobre o trabalho hoje pode 
vir especialmente dos jovens da peri
feria. "No Brasil não existem cidadãos; 
o que existem são bandidos ou tra
balhadores", afirmava um dos asses
sores. Nesta afirmação vemos a soci
edade tal qual ela é hoje: ou se é tra
balhador, empregado, ou bandido . Nos
perguntamos: qual é o papel do tra
balho? O que nos ensinam esses jo
vens da periferia que não querem mais
ter um emprego, que não querem gas
tar a vida no emprego para chegar
no final dela sem nada? Eles
têm outra visão da vida e do
trabalho. Será que não nos
falta estar mais atento ao
que eles dizem? Ninguém
quer ser igual ao pai, morar
em favela, ser desemprega
do. Há outro filão que pode
surgir: nós deveríamos ser
mais capazes de ouvir o que
está acontecendo. Será que
esses jovens da periferia
não são mais capazes de
ver, auscultar a realida-

de sob outros aspectos do que 
nós? 

O trabalho e as mulheres 

Um dos setores mais discriminados 
no Brasil hoje são as mulheres traba
lhadoras negras. É importante consi
derar o que significa o fenômeno da 
feminização do trabalho em nosso 
país. Podemos pensar mais profunda
mente no significado dessa caracte
rística de uma feminização cada vez 
maior no mundo do trabalho. Será que 
o trabalho assalariado é sinônimo de
autonomia e dignidade para a mulher?
Pensar a partir da cultura indígena e
da mulher, por exemplo, o emprego,
dignifica? Será que o trabalho assala
riado é a única forma de ser
cidadão(ã)?

O trabalho e os negros 

O modo de incorporar do negro à 
sociedade brasileira definiu para ele 
uma posição subalterna na estrutura 
de classes. Como escravo na lavoura 
ou na mina, o trabalho manual ofere
ceu as condições para que se criasse 
o estereótipo do negro como inferior.

Ce/e/Jl"llç4o no I Simpósio Nacional t/11 PO 



Os seus conhecimentos foram incor
porados à nossa cultura através do 
artesanato, das técnicas de cultivo, 
dos ritos, dos mitos, das crenças, da 
relação homem-natureza, da comi
da, do patrimônio musical, da fes
ta ... 

o 

trabalho 

ea 

Ecologia 

É neces
sário abor
dar a ques
tão da 
ecologia. 
É um tema 

das para o mundo do trabalho nos 
marcos da sociedade capitalista. Te
mos que pensar alternativas. Ousar so
nhar uma economia sócio-solidária, 
uma economia humana, que não mais 
se baseia na competitividade, mas na 
colaboração solidária. 

Nós somos 

novo, mas cen
tral . Faz-se ne

a q u e l e s(as) 
que afirmamos 
que é possível 
uma outra so
ciedade, um 
outro mundo e 
que é possível 
sonhar. Nesse 
sentido há a 
necessidade 
de um projeto. 
A PO quer con
tribuir para a 

Momento cultural no Simpósio Nacional "O 
Futuro do Ira/Ja/llo na Sociedade BrasUeira" construção coletiva 

de um projeto popu
lar, participando das lutas mais am
plas da sociedade. Devemos pensar 
maneiras novas de apoiar, incentivar, 
fomentar e criar novos espaços soli
dários. Sem nos esquecermos, portan
to, do horizonte maior, mas ao con
trário para reforçar nessa linha, que
remos incentivar o que já existe - o 
movimento permanente contra o de
semprego, que existe em vários paí
ses, a luta pela demarcação das áreas 
indígenas, o grito dos excluídos, o ple
biscito popular sobre a ALCA, o pro
cesso eleitoral de 2002, entre tantas 
iniciativas e lutas. 

cessário ter a ousadia de olhar esse 
problema de frente, pois é uma no
vidade que nos distingue em rela
ção à história da classe trabalhado
ra dos séculos anteriores. Devemos 
dar-nos conta da relação entre em
prego e natureza e perceber que as 
medidas de superação do desempre
go estão relacionadas à crise do pla
neta, pois hoje, mais produção sig
nifica mais emprego, mais consumo, 
mais devastação ambiental ... Como 
romper com esse círculo? 

O trabalho e a economia 

sócio-solidária. 

A partir das reflexões já realiza
das, para enfrentar olho no olho as 
questões que o trabalho hoje levan
ta, é preciso repensar, refundar,
recriar a economia. Não há saí-

SIGLAS 

+ CEPAT- Centro de Pesquisa e Apoio aos trabalha
dores.
+ IBBADES - Instituto Brasileiro de Desen
volvimento.
+ CERJS - Centro de Estatlsticas Religiosas e Inves
tigações Sociais.
+ CESE - Coordenadoria Ecumênica de Seviço.
+ FASE - Federação de Órgãos para Assistência
Social e Educacional 



Movimento Per•••anente contra 

o Desemprego

No Brasil 

O presidente do 

Brasil Luiz Inácio 

Lula tia SHva, em 

debate da PO sobre 

o desemprego
fei-ereiro de 2002 

• 15 milhões de pessoas estão desempregadas - mais de 20 % da PEA

- População Economicamente Ativa (Dados do Dieese)

A Pastoral Operária tem como prioridade, a luta contra o 
desemprego, com destaque para as segui tes iniciativas: 

• Contribuição no movimen
to contra o desemprego
1. Ações de massa com
desempregados(as).

2. Trabalho educativo de forma
ção, na perspectiva de criação de
comitês solidários de
trabalhadores(as) nos bairros.

3. Apoio a todas as lutas e
movimentos contra o desempre
go, como o Fórum Nacional de
Luta dos Trabalhadores e
Trabalhadoras Desemprega
dos.

• Organização e incentivo
de experiências alternc1tivas
de geração de trabalho e
renda
1. Exi�tência de vários grupos
de geração de trabalho e renda
( cooperativas e outros) nos Es-

tados do Brasil, incentivados pe
los membros da PO. 

2. Encaminhamento da forma
ção de uma rede nacional de gru
pos de trabalho alternativo

• Formação
1. Realização do I Simpósio Naci
onal "O Futuro do Trabalho na
Sociedade Brasileira" em
2001, com perspectiva de reali
zação do II Simpósio em 2004.

2. Promoção de debates men
sais sobre "O Futuro do Traba
lho"

3. Simpósios regionais e estadu
ais sobre "O Futuro do Traba
lho"

• Publicações que divulgam
a luta dos trabalhadores e tra
balhadoras.



Quem somos 
Somos uma Pastoral Social , parte in
tegrante do Setor Pastoral Social da 
CNBB - Conferência Nacional dos Bis
pos do Brasil. A Pastoral Operária é 
espaço para reflexão da vida dos tra
balhadores e das trabalhadoras à luz 
da Bíblia e dos documentos da Igreja. 

Visa ser presença da Igreja junto à clas
se trabalhadora e presença da classe 
trabalhadora na Igreja. 
Estamos presentes com os nossos 
trabalhos em mais de 80 dioceses de 
16 dos 26 Estados do Brasil 

Como nascemos 
A Pastoral Operária no Brasil nasceu 
na década de 1970, em plena ditadura 
militar. A partir dos fatos gerados pela 
ditadura militar, como pressões, pri
sões, mortes, perseguições, muitos mi
litantes cristãos ficavam cada vez mais 
inquietos diante do desafio de se man
terem unidos. Havia necessidade de ai-

guma coisa que os vinculasse com a 
Igreja. Havia necessidade de algo que 
fosse da Igreja, mas também dos(as) 
trabalhadores( as). 

Começaram então, a acontecer reu
niões, pequenos congressos, encon
tros ... Aí nasce a Pastoral Operária. 

O que re lizamos 
Nossas atividades essenciais são de 
formação e conscientização dos (as) 
trabalhadores(as) dentro da 
realidade conjuntural e à luz do 
Evangelho, com o objetivo primordial 
de fazê-los se sentirem protagonistas 
da história. 
Isto se apresenta em ações concretas 
como: simpósios, seminarios, 
caminhadas, romarias, celebrações, 
acampamentos com os 
desempregados(as), pesquisas sobre a 

realidade dos trabalhadores(as), cursos 
de qualificação profissional. Iniciativas 
de combate ao desemprego como: 
cooperativas, balcão de emprego, casa 
de solidariedade, grupos de 
t rabalhadores(as) autônomos de 
produção. Nesse momento temos como 
prioridades: fortalecer um amplo 
movimento dos t rabalhadores(as 
desempregados(as) no Brasil e 
contribuir no debate para uma nova 
cultura do trabalho. 

P1111r11 oaar ria d1 1,1111 
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·:SUF!LEMENTO INFUR

e· DA CHAPA 1 
Jf_ ORGÃO 1.NFORMATIVO DA CHAPA 1 PARA OS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 

1 METALÚR�ICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE SÃO BERNARDO E DIADEMA 

Diretor Responsãvet : Jair Antonio Meneguelli Data .u. 01 .81 

PELO REFORÇO DO 
FUNDO DE GREVE 

. L l=uNOO DE GREVE E_ , O_ Fundo de Greve dos Metalúrgicos 9e 
· >��-2_-:;_sA ���º.-J Sao Bernardo e Diadema demonstrou, na prát

'- 1 (:; . a sustentação das nossas greves. f · .. . 
1 V 

\ 
ser uma das principais armas para 

71 �� . ·�Demonstrou ser t_ambém �ma forma de sustentação-....... �=,h· � \�f I!� t ·� ..--:') da luta contra a mtervençao. 
,\¼ ., , ? v .,. Foi através do Fundo de Greve que conseguimos 

T < � 8. · ....; r continuar mobilizando e organizando . 
· 

· { � j · a� li�eranças do �ovimento., pondo fim à 
"4 _ _ Por isso mesmo e que vamos fazer o 

� � . , � - nd·o-de Greve-mais forte- para ---:;--,,:...---:--r-�---,, 
-- r• �-- - nos apoiar nas lutas que temos pela frente. · 

'I 

r� PELO SALÁRIO
t\V DESEMPREGO 
Nossa luta sera para conquistar o salário desemprego. 
Esta já é também uma conquista dos 
operários na maioria dos países. 
Contudo esse salário desemprego não poderá 
nunca ser criado tirando do bolso do trabalhador 

, (por exemplo, usando parte do Fundo de Garantia). 
Ele deve ser criado e tirado do lucro das empresas. 
É do bolso dos patrões que devemos 
exigir o salário desemprego! 

1 
HORA 
EXTRA 

Nossa luta mais correta é acabar com a hora extra. 
Porém essa luta é dura e cabeluda! 
Precisamos dar alguns passos firmes, pressionando 
os patrões a .pagar caro por essa exploração. 
Por isso, vamos exigir: 
- hora extra em dias úteis: 100% (cem por cento);
- hora e.x:tra em dias de descanso semanal e feriados:
acré,c.ínu> de mais 100% (cem por cento).



MERCEDES 

vejam o que está acontecendo no restaurante da Mercedes: Os  companheiros enfren 

tam uma fila enorme para pegar o bandeijão� como a comida é pouca (por ordem da chefia) os cornpa 

nheiros enfrentam outra fila para completar a quantidade necessãria de feijão e arroz lã no 're

forço''. Se o LOmpanheiro vai pedir mais mistura, o chefe resmunga e muitas vezes se nega a da r

um mfnimo pedaço de carne. Um dia o arroz é duro, outro dia o feijão é ralo e outro dia um �omoa 

nheiro nos mostrou um pedaço de peixe podre 

Continua faltando copos; se argumenta que a turma leva os copos para o seta·

O café mais parece chá. 

/.l chefia cai matando em cima dos companheiros da cozinha esquecendo �ue :,t- ,,ac;

fossem esses .omoanheiros o restaurante nao funcionaria. 

Ora, se o operário vai pedir mais comida é porque o mesmo estã com fome �a, � 

para estrav1ar 
;om referência a falta de copos, se o companheiro leva o copo para e, setor º 

porque tamben, orec isa do mesmo 1 a_ A empresa devi a fornecer copos tanto no restaurante com< 'lf 1 

setor. afinal é o operário que dá lucro para a firma e desse imenso lucro ela poder 1 a come ra• 

mais copos. 

Existe na empresa um Departamento Social e esperamos que o mesmo veJa e 

as devidas providências com rclaçao ao cotidiano dos trabalhadores. 

�;�;:j,1'rop0stas aprov3das no Enclat da região 
A c o n v o c_ ação d e setori�dos. entre as qu�tro debates, instituídos no �ábado, plenário, provocado or inte-

�mblé� Nacio_nal C�nst1- teses discutidas durante o ulti- para discutir e apontar suges- grantes da Conve� ência 
:i,t�: :-:aJust�s tnm�s!ra.1s d_e mo final de seman� por repre- tões � teses sobre PoUtica Socialista, segundo tarecer 

.,. 
nos, r�ÍO!f!!

ª agrana rad1- senta_nte_s de aproximadamente Nacional e Po:. jca Salarial e dos coordenadores do evento 
c....._ s�bllt�u.M:!lo da_ CL T - 20 stnd1catos da região. Os Econômica. Por volta das 15 h 
Con.aohdaçao das �is d� 'f ra- resu}t_ados das. tes�s Prob/�"!'15 t�ve início a plenária delibera- O. trabalhos foram encerra-
.l)allio, por um códt�? m1mmo Po/111�os Nacionais; PfJ/itica uva que determinou o resulta- dos àa 20h, sob. a coordenação 
de trabalho; es�abihd�de no Sa/ar,al e Econ�mica; Direito GQ das quatro teses, duu du da mesa do sindicalista Antô-
·ilJ:li� reduçao d,hJorqq� Í: Trabalho e Previdenciário e gaais discutidas no primeiro, nio Pereira Santoa, e do presi-

•. o·'
. 

. o �a 40 çras_ �e 
, 

indt';"lismo voltar� .ª sc_r_ àia do.. et1contro, Por, C?Casiio, d=te �.lil'4içatq.dos 
. , . , � � 11#>8:fidc:ia.aa,€�9,1;,- �o-· , de �nfo ·.ije, .uta-t, ,, �ú�llSió-"\lJê� 

;:,ram ill!UM'dôs pontos apro- renc1a Nacional da Clàss:e''Tra- ·ção registrou-se tumulto no do Luiz Inácio da Silva 
l(ll'dN n9 !:.11clat do Grande balhadora a ser realizada entre 

' · 

A
t
B«t: - �Encontro da Chwe os dias 21 e 23 de agosto .,: 
�om;· em sua plenária Praia Grande. 

de ��nto realizada no Os trabalho, f inais  do 
último d?�llO, no Sindicato Encontro foram 11bertos às 9h 
doa Mii-AlÜr,i<:os de Santo com uma hora de atruo, quan� 
Anclré. do dos participantes distribui-

Oll�tos em destaque estio ram-ae' entre os aeis grupos de 

Comentários sobre os debates 

Ope,:ários da Fiat pedem 
e8ta�ilidade por um ano 

Participante do grupo F da importante deste Encontro, ,BELO HORIZON!l'E (SUctJfSal) 
Bnlllat de Gmnde ABC - o além daa conclusões que irão - Em assembléta· realiiada on-
priq.ciro .a concluir o debate para a Conclat, é o próprio tem em frente ao pot:t.ão principal 
10 �• �tro tem!!S que de�ate em torno dRs qµestões "- da fábrl.<:a de Betlm,. os operários
· r� �,u:amiMados à Conclat de interesse da dasse tra.balha- , da Flat·aprovaram ·a proposta de
- o ai - ica!ista Ex _pedito dora.� Réforçou ainda que o ·i· nresstonar. a . direção da monta-
Sol�s 8ati11ta, da dl.i'etoria Encontro foi uma bportunidá- 't.., do,:-a ltalttw.à a firmar um acordo!�da do Sinmcat•l dos de para diri!lentes e trabalha- comP,rom�.tendo-se a não mais 

i=tàlurgieo1 de São Bemar- dores de diversas categorias � .d.emitir quàl.quet,ttu)clQnárlo até
, comentou aa discussões trocarem experiências: "para .. julho do próximo ano. Este acordo

ltvantlldu por seu grupo. ,que. seja posslvel uma unífaça- , - _ seria , homologado na Delegacia
� cm cima de cada ção das pteocupaçõea das •· Regtohal Elo Trabalho. 
� ,(fe 0\1',blidio entreg;.:� categorias profissionais da ·. \o Um,a fonte!Ja-empresa garantiu
�-�. acrescentar região". ,c.Qij(!,,rea.l�te não haverá .mais 
��-�"'�ª· ·Jta tiese de . 'i ,CQrlf.s nos;�xlm6*i 12-'meses, as-
1!� Nii,fonal, j)Qr exem-

Denunc' ias 
·se ando-.aliida que� dtreção dâ · 

�· àc:b� 1:!nP�ftante·atn-· · Ftat estarltt'até disposta-a assinar ..
1r a cmt��-ao gover- A J)lepária de enterra:mcnto O ilCOrdo com a.:.StDdlcatD dôs 

DO e MI �; anali.wnos da Bnclat' aprovóu lambem ' Metalúrgtcos- de, Betlm' pois 88 
� O � GCOnômico C uma moção de répÍJdio ao demissôef:1 '.efetua�S no final da 

*'*'1,dlM'da,
. 
ele éstá metahír,gjco Joaquim José da '", �mana p�da levaram em con·

a (�po�ili- SilvA., �triculado ,no Sindli:a- 'r' -ta ·urna· -maior ·'retração do- mer•
� - enf-atizou. to de Santo Andté ao.b núméi'o · càdo. além ·da VetlfiCJda atual: 

,.. P� 0(&<1'!3. l�à� o�,l� 34.76&,,por ter colaborado com m�te. 
._., -�ta conófü- a_jius.ta·.go.vernativa db sindica- • t \10S,é Onofre de Souza, preslden-
ftít1ii'à .diretoria do Sindrta1o . to -no ptoc�sso de solicitação . e 90 Slmllêa�. '"iaflrmou que, 
dbl libtál�l'P.los de São Ser- de �pugo.ação de.36 candida- ·. 8J')ê$J.U',da8!t&ranUas da Ftat de

cllma dentro da fábrica continua 
tenso: "Em abril, a Flat também 
falou que as :demissões daquela
época seriam as últimas. Mas elas
continuaram.. a aeontecer. Por Is
so, queremos que ela assegure a 
establlldade através de um acor
(io para tra nquil fza r os
,operários." 

·0me

O!ffl\10\ pe.._ cJ-.pa l·, acrescen- tos du três chapas copcorren-
· :�nãohav.wâ máts demlssõe.s-,,o

� _l!ObtcÂ· E�ntro: "O ma.is tes àJ eleições da'entii:lade. 
* · ·"' · .. J,, " '· .-, • · · "* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

DENUNCIE AS IRREGULARIDADES DA SUA EMPRESA AQU I NO SUPLEMENTO INFORMATIVO DA 

CHAPA l. PROCURE A SALA DA CHAPA 1, E VENHA BUSCAR O NOSSO INFORMATIVO 



Rossi e Hélio Borrbardi, can,jidato da Lapa 
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SUBSEDES EM TOI 

PORQUE SUBSEDES 

• Em São Paulo somos 425 mil metalúrgicos.
• Moramos na periferia, longe das fábricas.

• Trabalhamos espalhados nessa enorme São

( Paulo, de Tucuruvi a São Miguel,

H 

A 

p 

de Pirituba a Socorro, 
da Penha à Lapa .. 

• Quando precisamos de alguma coisa do nos
so Sindicato, precisamos gastar horas de
ônibus e dinheiro para ir até à Rua 
Carmo.

do

A • Isso só complica nossa vida e de nossas
famílias.

• Desse jeito fica mais difícil construir
2 nossa organização.

o QUE É SUBSEDE 

• A Subsede é que nem uma filial do nosso sin
dicato perto das fábricas onde trabalhamos.

• As vantagens da Subsede são muitas:
Em 1 9 lugar ela vai facilitar nossa organj
z açao para rnfrentar todas as injustiças que os
patrões nos fazem.
E TEM MUITO MAIS COISAS ... VAMOS VER



... 

>AS AS RECilOES
O OOE VAI TER NA SUBSEDE 

1. Todos os companheiros que tiverem problemas nas
suas fábricas, podem ir na subseJe e se prepa -
rar para resolver isso.

2 . A Sub s e d e v a i fac i 1 i t ar p ar a f o 1 n� a r um � r u p o d e 
companheiros de luta em cada t<.ibr1l·a. 
Com a subsede vai facilitar nossa luta de criar 
COMISSOES DE FÃBRICAS RECO�HECIDAS em todas 
asTabr1cas. 

3. Vai ter ADVOGADO TRABALHISTA para orientação so
bre nossos d1re1tos.

-

Teremos cursos de leis trabalhistas.
E teremos chance de conhecer as ]utas da classe
operária no Brasil todo e no mundo, e assim
aprender melhor a enfrentar os patrões.

4. Na Sub sede terá MEDICO PARA MLLHOR.-\R O ATEl\DI
MENTO PARA NOS E NOSSAS FM!ILIAS.

Assim, muitos problemas dos nossos filhos, ou 
familiares, ou nossos mesmos, poderão ser resol 
vidas sem precisar ir até a cidade. 

-

Também organi:aremos uma equipe que em nome do 
Sindicato fiscalizará o serviço médico nas fá
bricas onde trabalhamos. 

COMPANHEIROS ) A OPOSIÇÃO - DESDE 1967 -
LUTA PARA TER SUBSEDE DO NOSSO SINDICATO 

A DIRETORIA NUNCA QUIS CUMPRIR ESSA VONTADE DA CATEGORIA 

EM MUITAS ASSEMBLEIAS FOI APROVADA A SUBSEDE
1

MAS DE NADA ADIANTOU 

POR OUE A DIRETORIA NUNCA QUIS SUBSEDE? 
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Na chapa 2 s6 tem traoalhador de verdade. Gente de confiança 

1r.'i repre�entar a categoria metalúrgica e lutar com você. 
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A - CHAPA 2 JA. VE �CEU N A  : 

OLIVETTI PERSICO NEC PROJECTA ·. 
BARDELLA ASEA J.MAGGION MELT

BORLEM PHILCo· A JAX HATSUTA 

MORCEGO BELZER OMEL INAL 

li 

VENCEU NESTAS FÁBRICAS PORQUE ESSES COMPAMHEIROS JÀ 
ENTRARAM NA LUTA: 

12) CONTRA O DESEMPREGO E ESTÃO APOIANDO A LUTA DOS -TRA

BALHADORES DA FIAT, RIO, QUE ESTÃO &M GREVE PELA REA
Il!ISSÃO DE 250 TRABALHADORES, OIAM TAMBEM A LUTA-
DOS OPERÃRIOS DA PROMAQ E DA sXo JUDAS, DE GUARULHOS
BEM CCMO DA VOLIS, OE SÃO BERNARDO.

2S!) JÁ ENTRARAM NA LUTA CONTRA OS BAIXOS SALÁRIOS. 

32) PORQUE ESSES COMPANHEIROS QUEREM UM SINDICATO FORTE-
E ATUANTE NAS PORTAS DAS FÃBRICAS.

VOTE C . O OS TRABALHADORES DAS GRANDES EMPRESAS l

PELA CONSTRUÇXO DE UM SINDICATO QUE DEFENDA OS INTE
RESSES DE NbS TRABALHADORES. 

COMPANHEIROS, É HORA DE MUDAR!! 



Chapa 
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D 

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico 

de Gueruthos 

DIRETORIA 

PARA VOTAR 

NA OPOSICAÕ

FAÇA UM X 

NO QUADRI HO 

Albeno Rodtlcuu Welltr 

A.tuultlldo lltalfn,:;. Na,:elmeato, 
J<><,I L<>pu PU:idcllt. 
ttoberV> Pus.,o 11.. d<> NasclJuqto 
B<llUa do O!h,,t.,._ Cnvalbo 
A.iltooto llattsto. .r.,.,nç,,l'V•� 
Artho.r lo1i i<1s Sax. FUho 

Suplentes 

Janete R.o,:ha Plcu. 
Ger.ale!o Faucto da AP••••ntaçlo 
M'arn Apaucld.1 P1'td<a Um.a 
P.a.ulo Germano de AIJ1uqu.,:-rq,ae 
Nlelson da Cun� 
Bnnuda Falu,.:hl 
José AJYU Cavalca.nte 

José d. S<tuza Cru.1 
llb.no<el CbuUto ft. 4a Mha 
L"-"< Culos Pacheco de Lima 

uplente1s 

Fr&lb'.is"'> s��utUo ü Sll.-a 
Ed• v•Jdo Fta11ci.,o Dia& . 
Jo1é Bories da 9Uva 

CONS. REPRESENTANTES 

Efetivos 

Suplentes 

Efetivos 

r,.,tlo NIUIU P••du 
Alltonlo Jod da. P,n Flll><i 

Suplentes 

All!X&lldre Jo•Í:• 
Oton Carvalho da Silva 

( VOT CBA �2 



L 
Voe€ já sabe que o atual presidente Joaquim formoua Chapa 1 para ele e seu grupo continuarem mandando lã dentro. 

Joaquim está hã 17 anos na direção do Sindicato. �homem de confiança do governo e dos patrões.A prova ? - Tem muitas.

1 9 6 4 

Em 1964, ele foi nomiado, pelo governo militar, interientor no Sindicato dos Metaliirgic s e Guaru =lhos, onde ficou de gua da, a se �iço do go erno.Ealguém põe um homem de gu r a se ão tem confiançanele ? 

Aliás, na Chapa 1 e, mais tre· intevventores do governo em 1964: Malvezi, que fiou no nosso sindicato; Bernardino, ue foi escalado para o de Sãõ Caétano; e Clemi fre, que foi ara o de São Bernardo. Será que isso é por acaso? - Claro que nao. rrque a Chapa i� a chapa do. governo, que inventou oarrocho salarial. 

6 R E V E DE 1978 

da greve de 1978 ? 80% da catego -ia cruzou os raço , reclamando aumento de salá -rios. M� i s de 30.000 metalúrgicos se reuniram em assembleia na rente do sindicato. Aí, _Joaquim desempenhou o seu papel: tratou de engabelar os tribalhadores e esvaziar a assembl€ia. Na verdfde me ntiu, pois jâ tinha assinado o acordo com os pati-õise não deixou os metalfirgicos votarem livremente.



GREVE D E 1979 

Na greve de 1979, Joaquim se omitiu, lavou as maos 
e ficou esperando a repressão dos patrões, que ma
tou a tiros o nosso companheiro Santo Dias da Sil
va. 

SERA MUDOU? 

Ultimamente ele foi obrigado a fingir que mudou , 
para ganhar votos. Por isso agora ele fala contra' 
o governo e os patrões. Mas é tudo da boca pra fo
ra, e combinado. Lembram-se do almoço dele com o 
Murilo Macedo? Quem esti contra os patrões e o �o
verno de verdade, tem de mobilizar os traba hado -
res para lutar, mas o Joaquim não quer saber de mo 
bilização. Fica só no papo. 

O FACÃO NOS JOGA NA RUA 

Alim dos baixos salirios e da ex loração de sempre, 
nós estamos agora enfrentando o desemprego. os· p-a -
trões esfregam as mi s satisfeitos: quanto mais 
gente estiver precisando de emprego, mais eles abai 
xam os salários.· E a lei do capital ismo, a lei do 

cao, dos patrões. 

PREC SAMOS DE UM SINDICATO FORTE1 NA LUTA 

Nessa hora difícil, nós precisamos de um sindicato' 
combativo; para unir e mobilizar os trabalhadores 
para a luta. Por isso; preciso jogar tudo nas pró
ximas eleições para tirar Joaquim e seu grupo de 
nosso sindicato. 

AÍ voce pergunta: 

- POXA, ENTÃO POR QUE APARECERAM DUAS CHAPAS
CONTRA O JOAQUIM E SUA TURMA?

Você está certo em fazer essa pergunta. A divisão' 
de votos da oposição ajuda Joaquim. Agora preste a
tenção: nós vamos falar dessas duas chapas e expli
car como é que elas surgiram. 



CHIPI 2 

Na· verdade, companheiros, sô existe uma chapa de o

posição, que é a CHAPA 2 encabeçada pelo compa -

nheiro Valdemar Rossi. Os companheiros que formam 

hoje a CHAPA 2 são os mesmos que sempre estão à 

frente das lutas dos metalúrgicos: foram esses com

panheiros que assumiram a direção dos comandos na 

Greve de 79 e lutaram pelos 100% sobre as horas ex

tras. Foi �om o apoio desses companheiros que s e 

conseguiu garantir mais de 30 dias de greve vitorio

sa na Piratininga.

Foram os companheiros da CHAPA 2 �ue, com sua orga

nização dentro das fábricas começaram a levantar os

movimentos grevistas junto com Sio Bernardo em 78. 

O deputado federal Aurélio Peres, junto com seu gr�

po que forma a Chara 3, tem plena consci;nc1a que 

com essa chapa estao aiudando o Pelego Joaquim. Ap�

sar de, hoje, o deputado da chapa 3 junto com seu

grupo estar percorTendo as fibricas com m A"scurso

bonito, tentando ap�rec,r ve-tido de Op ição. 

O deputado e seu grupo, pelo Brasil inte iro, sempre

v�m se juntando na mesma chapa dos ele os. E qua -

do por alguns motivos eles ao conseg em lugar a 

chapa dos pelegos, são incapazes de fortalecer a 

chapa de Oposição. Eles preferem sair com uma outra

chapa para dividir e conf n�ir o movimento operiri�

como é o caso dessa �hapa 3 aqui nos metalúrgicos 

de ão Paulo. 

E isso que e es estão faz ndo em Sio Bernardo, fi -

cando ao 1aao dos peleg i, contra Lula. Foi isso 

q e s fizeram no Rio e em Osasco . 

Apesar do deputado e seu grupo terem participado

das greves e das ampanhas salariais, hoje o deputa

do e seu grupo não estão preocu�ados com o destinoT

da categoria. O que prova isto e que eles foram co�

vidados para c.omp r uma chapa única contra o pelego,

sendo que todos deveriam submeter-se a uma assemblé 



ia, o que eles não açeitaram. Pois, para eles, a cha �pa sairia no cochicho de grupos e nio em assembliia7
Por isso mesmo é que o deputado criou todo esse problema para justificar sua chapa:

1. O cabeça da chapa tinha que ser Aurélio. 2. A chap� tinha que qter mais 6 nomes indicadospor ele e seu grupo divisionista e confuso. 3. Os companheiros Fernando do õ e Hélio, conheci-dos e combativos, não poderiam partic'par da chapa de jeito nenhum.

Ora, ; difícil fazer a união se um grupo começa im -pondo as coisas, fa:endo exig�ncias e izendo que não aceita a decisão da maioria. Mesmo a sim a Opos1ção desse pessoal foi levada para a assembléia dã qual parciciparam mais de 350 metal�rgicos de 178 fibricas. S6 um pequeno grupo da atual cha a 3 ompareceu. A assembl�ia deu a palavra a uma companheira T . desse grupo. 

Quando ela terminou, a assembléia em peso se l�van -�ou e começou a gritar e coro;

" OPERlRIO UNTVO JAM 1 SERÁ V NCI-00 "

?oi essa assembléia que escoltieu, democraticamente,·os nomes
DE OPOSIÇÃO

SAN'l.'O J)JAS 

POR ISSO, COMPANHE O, NESSA LUTA
PARA MUDAR O O SO SINDICATO,
CONTAl'KJS COM SEU VOTO
A CHAPA 2 



Vamos pôr ordem 
sindicato 

LONGA FILAS NO DIA DA ELEIÇÃO 

COMPANHEIRO, 

QUEM VOTOU AQUI NO SINDICATO TEVE QUE 
ENFRENTAR FILAS ENORMES; TODA ELEIÇÃO FOI UMA 
GRANDE DESORGANIZAÇÃO. 

A CHAPA 2 QUERIA MAIS URNAS E MELHOR ORGA-
NIZAÇÃO, MAS O JOAQUIM FEZ COMO BEM ENTENDEU. 

PARA A SEGUNDA VOTAÇÃO, A CHAPA 2 VAI OBRIGAR O 
JOAQUIM A COLOCAR MAIS URNAS NO SINDICATO E 
RESPEITAR OS COMPANHEIROS. 
O TRABALHADOR TEM OUE SER BEM TRATADO NO SINDI
CATO! 

E A CHANTAGEM DA MULTA PARA ,..,!UEM NÃO VOTASSE? 

FOI MAIS UMA PRESSÃO DA Cri :,U"' 1 PARA GANHAR VOTOS. 
NENHUM SINDICATO NUNCA COBROU MULTA DE QUEM NÃO 
VOTA. Só O JOAQUIM. 

TRABALHADOR CONSCIENTE V0-1A L1VREMENTTE NA CHAPA 2 

- NÃO ACEITA �F.P. PFC:�SIONADO.



a posição saiu vi 
• 

r1osa 
Não adiantou as sacanagens: 

Os pelegos foram derrotado nas urnas 

A chapa do ur i r rou 
para apoiar a CHAPA 2 

Vote contra a de o dern 
contra o pelego e o patrão 

CHAPA 1 0

Chapa 2 

�

Não a 

vote 

DIRETORIA 
EFETIVOS 
Valdemar Rossi 
Aníslo Batista de Oliveira 
FPmandn dP O Veloso 
Hélio Bombardi 
Pedro Pereira Nascimento 
Jost' Prado de .'lodrade 
Sabino Carlos Sacramento 

SUPLENTES 
Orides FPrraz de roledo 
Francisco Silva Neto 
Miguel Tadeu de Carvalho 
Jorge L dos S. Oliveira 
Sante Conte 
Edna de Oliveira 
Maria José Soares 

CONSELHO FISCAL 
EFETIVOS 

Jose Nunes Soares 
Claves de Castro 
Mário Itamar N. dos Reis 
Fernando Albieri Godoy 
Francisco Borges da Silva 
Euríped"s Martins Tristão 

ebastlão lopes de Oliveira Neto 
Adalberto Antonio Naschenweno 

SUPLENTES 

Adalberto Kovacs Filho 
Edmundo Francisco dos Santos 

A Chapa 3 se retirou e apóia a Chapa 2 

VAI APARECER NA CWULA - MAS NÃO CONCORREM MAIS 
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'2 CON A O FC 

OS PE, EG SE O P R O 

A CHAPA 2 t A CHAPA DE OPOSIÇ�O 

AOS PELEGOS E TRAIDORES DA CATEGORIA. 

Lutamos por um sindicato forte e independ�nte para 

defender os nossos interesses. 

Lutamos pela organização e união da categcria par� 

mostrar nossa força aos patrões 

- NA (UTA CONTRA O DESEMPREGO,

- POR MELHORES S LÃRIOS

- � MELHORES CONOIÇDES DE VIDA.

os CANDIDATOS DA CHAPA 2, REPRFSENTANTES nn IP1RA� 

GA SAO: 

. AN1SIO 

• B 'ÃO

. FE8NANDAO

. PEREIRINHA

. CLÕViS

(METALDRGICA JOIA) 

(ALIPERTI) 

(IRMAOS CESAR) 

(TELEM) 

(LEGAS METALORGICA) 

COM A PRESENÇA DE VALDEMAR ROSSJ 
CANDIDATO PRESIDENTE DA CHAPA 2. 



MUDAR 

- " 

OPOSIÇIO METILURGICI 
ROSSI para presidente 

QUEREMOS UM SINDICATO 

FORTE E COMBATIVO NAS 

MÃOS DOS TRABALHADORES 



Contra o desemprego 

Nossa resposta para combater o de
semprego é lutar por 40 h semanais 
sem redução de salários. 
A FIAT deu o exemplo: Greve. 

Sub-Sede 

O Sindicato tem que estar próximo 
aos locais de trabalho. Vamos cons
truir sub-sedes na Penha, Moóca, San
to Amaro, Lapa, com assistência mé
dica, dentária e advogado. 

Aumento de Salário 

Aumentos acima do custo de vida e 
reajuste a cada três meses. 

e H IP 1 2 - Oposição Metalúrgica 
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ODOS A RUA DO CARMO 

METAL ORGICOS! 

AMANHÃ, 
DIA 17 

Amanhã, sexta-feira, às 7 horas da manhã, vai começar 

a apuração doa voto, da nossa eleição. 

Vt1nha garantir seu voto e a,sslstir a grande vitória da CHAPA 2. 

O seu voto foi tão importante quanto será sua presença. 

1'odos na sede do nússo Sindicato sexta de ,nanha. 

S.P. 16/7 /81 



1 º CONGRESSO DOS TRABALHADORES DA DIOCE 

DE NOVA 

COMO FO'I! 

Parece que todo mundo gostou. Os cento e pou
cos delegados das 7 regiões ficaram firmes durante dois 
dias: 20 e 21 de abril. Falaram de sua vida de traba
lhadores. Deram boas sugestões. Houve cantos, tea
tros e o Congresso terminou co;n una missa bem par
ticipz,da !E! Capela do Centro de Formação de Mo
quetá. Foi presidida por Dom Adriano. Houve convi
dados da própria dioce�e e outros de Caxias, mais um 
represerltante da Central Unica dos Trabalhadores, ou
tro da Associação das Empregadas Domésticas do Rio 
e alguns lavradores. 

Os objetivos. for,am, atingidos ! 
--------�--,.;- �-

2 

3 

O Congresso tinha três objetivos: 

troca de experiências e maior integração de todos 
os trabalhos da diocese. 

avançar na consciência de classe. 

contribuir para reforçar a luta do conjunto cios 
trabalhzdo:-es a nível dos sindicatos, associações 
de moradores, etc ... 

Para atingir estes objetivos, o Congresso começou 
con.,, 25 pequenos congressos nas comunidades, paró
quias e regiões. Foi clareando cada vez mais. A pes
quisa sobre o desemprego na Baixada também ajudou. 
As reuniões por categoria profissional foram a chave 
para entender .melhor que o problema de cada um é o 
p;:cblerna de toda a classe trabalhadora. 

O Congresso deu algum 

resultado concreto!· 

Vamos se;: realistas. Claro que. depois do Con
g::-esso a siti.:2.ção do trabalhad�r continua igual: falta 
de se;:;�;r;c;nç.1. salário congelado, ameaça de desmepre
so, carteir<', n20 assinada, exigência de experiência, in
clusive para os jovens, horas extras obrigatórias, etc ... 
l\ nível nacional, a dívida externa continua nos ma
tardo d� fome. A reforma agrária que serve tanto para 
o homem do campo como para o da cidade ainda não
chegou. Ivfas o resultado concreto é que os congressis
tas saíram bem animados e com0maior clareza para con-

IGUAÇU - 1986

tinuar trabalhando,. cada um na sua cars:goria. Ç 
resultado são os encontros já marcados para côd 
gião. Por exemplo: 

Região 1, na Catedral, 21/05,'às 19h. 
Região 3, em Paracambi, 27 /04. 
Região 4, em Nilópolis (Aparecida), feria d 

Corpus Christi, às 15h. 
Região 5, em Qeeimados (Conceição), 18/05 
Região 6, Comunidade São Vicente, lS/05, às 

Um trabalhado:: por região foi eleito para a 
Comissão Diocesana de Pastoral Operária ( Fran< 
Ge;:aldo, Gabriela, Bartolomeu, Bernardino e Jor� 

Na comunidade,, tem alguma 

coisa para se fazer ! 

Aqui vão algumas sugestões: 
pedir aos congressistas para contar à comunic 
o que aconteceu.

dar mais atenção aos trabalhadores que vi 
perto ou participam de nossa comunidade: hon 
e mulheres, jovens e crianças. Por sinal, um g1 
de crianças te,:e uma atuação destacada nó ( 
gresso. 

facilitar encontros destes trabalhadores, às v, 
por categoria, para partilharem sua iuta e e: 
rança. 

V·ai ter outro congresso !· 

V o ta mos a proposta de fazer outro Congn 
em 1989. Até lá, o trabalho não vai faltar: 

des·cobrir a importância de ser sindicalizado; 

participar do_ sindicato, mesmo que a diretoria 
teja ainda do lado do patrão; 

interessar-se pela Constituinte para que a ela 
esteja representada nela. 

Estas tarefas vão exigir muito fôlego e muita ga1

O pequeno grupo de base parece indispensável 1 

ra alimentar as energias e a fé dos companheiros. 

· l\ Pastoral Operária, a Ação Católica Operária
Juventude Operária Católica, estão à disposição < 
interessados para ajudar a formar estes grupos. 

Endereço - CEPAL: Rua Capitão Chaves, 61 



A N E X O N Q I 

EXPERI:eN°CIAS SIGNIFICATIVAS DE PARTICIPAÇÃO DOS MILITANTES 

NAS LUTAS E INICIATIVAS DO MOVIMENTO OPERÀRIO. 

Obs.: Anexo ao relatório da lª Reunião do Conselho Nacional da ACO, 
eleitos no Congresso Nacional de Fevereiro de 78, realizado em 

Vitória - ES. 
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Exp5ITiências significativas de participação dos militantes 

nas lutas e iniciativas do Movimento Operário. 

1 - INFORME D2 MINAS GERAIS: 

1.1. Movimento Sindical: 

Metalúrgicos de Belo Horizonte, descontentes- com a attwção 
do Sindicato, decidiram se reunir para fazer m1 trabalho de b9 
se visando melhorar as condições da categoria, já que o sindi
cato nada fazia. 

Destas reuniões surgiu o movimento àe Oposição Sindical. 
Do tral:;)alho executado por este grupo surgiu a primeira re� 

vindicação. 

Em uma assembléia no sindicato foi levantado o problema da 
reposição salarial de 1973 e l 971�, · que havia sido rei vindic ade 
pelo Sindicato de São Paulo.· 

Foi marcada uma assembléia para discussão d.o assunto, m<'Y: 
como a participação foi de apen2.3 de um pouco mais de cem pes
soas, os componentes do grupo df' oposição levantaram a necessJ.. 

d.ade de convocar mais trabalhadores, propondo uma comissão dc::
propaganda para divulgar a ideia o mobilizar novos companheiro::, 

Na Assembléia seguinte compareceram mais de 1. 500 metalÚr-
gicos. Foram votadas duas proposições: 

1) Da Diretoria: colocar o caso na justiça.
2) Da Comissão: discutir o problema com os patrões, convo

cando assembléias por fábrica. 

A Assembléie votou na segunda proposta. Aproveitando a c

tunidade do haver eleições no Sindicato cG julho deste ano, o 

grupo formou uma chapa para concorrer contra a chapa da situ�
ção, sendo uma do suas "bandeira de luta 11

, esta referida repc
sição com a proposta votada em .Assembléia, sendo também levan-· 
tado o problema da liberdade sindical, o aumento de salário �

cima do Índice dos outros. 
Observação:- esta oposição est& atingindo não só os meta

lurgicos, conta também com os trabalhadores da industria textil. 

A diretoria atual dirige o Sindicato a quase dez anos e 
sua atuação está sendo cada vez pior. Aumenta a desconfiança ' 

dos associados para com a mesma, tanto que, funcionários do 
próprio Sindicato e alguns assor:iados resolveram se unir para 
ver o que se poderia fazer. 

A primeira proposição foi a de tentar forçar uma 
ção, sendo depois discutido em assembléia, chegou-se 

interven-
a conclu-

são de q�e está intervenção só iria piorar a situação. TirarÍ� 

mos o sindicato das mãos da categoria e o entregaríam0s ao C�
verno que passa a ser atrão. 
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Resolveu-se então tentar um trabalho de base, pegando as 

contradições existentes e com isto tentar formar urna chapa pa

ra concqrrer às próximas eleições, que serão em setembro de 
1979. Já se organizou urna caixa comum para contribuição e cus
teio da eleição. J� se tem alguns planos de finanças corno ri
fas, etc ••• 

1.2. Congresso das Domésticas 

Ser� realizado o Congresso Nacional dtls empregadas dornésti 

cas, em B.H., no rnes de agosto. Este congresso será urna tenta
tiva de reunir várias Associações de Domésticas do país, para 
juntas, discutirem e tirarem pontos comuns de reivindicações. 

Já houve encontros preliminares, inclusive já se arrecadou 

alguma verba na realização de um jantar coletivo. 

1.3. Comemorações: lº de maio e Campanha da Fraternidade: 

Na cidade Industrial da Grande B.H., foi celebrada uma mis 
sa como coroação da Campanha da Fraternidade, coincidindo com o 
lº de maio, organizada por 14 paróquias e com a colaboração de
leigos da .ACO.

Durante a Cdrnpanha da Fraternidade o tema Justiça e Traba
lho para todos abriu espaço par� que grupos de reflexão das 14 

paróquias aprofundassem sobre os problemas da Classe Operária à

luz do Evangelho e documentos da Igreja. 

A comissão organizadora das atividades, elaborou um folhe
to ilustrado sobre a história do lº de maio, para ser distribuí 
do após a celebração eucarística e outro folheto para ajudar ao 
povo a participar da missa. 

Dois dias antes, agentes de segurança , d� madrugada, inva 
diram a Sede da Coordenação de Pastoral e apreenderam o materi
al citado acima. 

A coordenação de Pastoral com o apoio do Arcebispo e dos 
Bispos Auxiliares decidiram realizar as atividades tal ce,w0 ha
viam sido programadas, a:)esar das tentativas de repressão. 

A celebração foi realizada na praça da CEMIG, com a parti
cipação ativa de 6.000 participantes e com a presença ostensiva 
de agentes policiais à paisana. e de 1 'fotógrafos 11 desconhecidos. 

O eixo central da Missa foi a celebração da Vida Morte e ' 
Ressurreição de Cristo, continuada na história do povo, da pró
pria Classe Trabalhadora, marcando tres momentos importantes: O 
Cristo que perdeu a vida na mão dos poderosos para nos dar mais 
vida. Trabalhadores que um dia também perderam suas vidas para 
conseguir 8 horas de trabalho e dar assim mais vida aos compa-
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nheiros. A vida e luta da Classe Operária que atualmente quer 
ter mais vida. 

Nas oraçoes dos fiéis, foram lembrados os trabalhadores, :::. 
Igreja, os companheiros que sofrem por causa da justiça e pe
los que estavam naquele mo�ento espionando o povo. 

Os companheiros mantivera�-se firmes, com atitude de ora
ção, apesar da chuva que caia. 

Os padres e o Bispo-Auxiliar, publicaram uma carta no jor-
nal protestando contra a atitude repressiva das autoridades po 
liciais e reclamando a devolução do material apreendido. 

Desde 1964 é a primeira vez que a Igreja de Belo Horizonts 
(Ierarquia e povo) se posiciona como Igreja comprometida com 
os que sofrem opressao e repressao. 

1.4. lº de Maio em Juiz de Fora: 

A ACO de Juiz de Fora organizou uma jornada de estudos de 
dois dias em ocasião do lQ de maio, com a finalidade de atin-
6ir mais trabalhadores. 

O estudo e reflexão girou em torno dos seguintes temas: 
- História do lQ de maio,
- Sindicatos e
- Leis trabalhistas.

1.5. Atividades realizadas em Acesita: 
1. Por ocasião do lº de maio, houve encontro preparatório com

a participação de 10 companheiros. O encontro que havia .sido
preparado, contou com a presença de 80 companheiros.

2. Palestras conscientizadoras.
3. Encontros com operários para difundir o Movimento da ACO.
4. Encontro em B.H. com dirigentes de João Monlevade e jornFlL __ ':: ..

tas. Veja entrevista no jornal "Movimento".
5. Assembléia Geral pela reposição sindical com a participação

'
. de 279 participantes. Companheiros muito a vantade se mani-

festaram.
O Sr. Delegado Regional do Trabalho não autorizou a rea

lização da Assembléia. Não 1�mpat�'com seus princípios. 
6. Estudou-se o problema do revesamento de turnos, insalubrida

de, . mudança da data básica do convenio, de Janeiro para Outu
bro.

7. Os empregados da Belgo Mineira em João Monlevade, estão fa
zerido press.;io para conseguirem colocar a portaria 117 em Vi·-·

,

gor. Esta e a portaria que diz respeito ao revesamento de
turnos.
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4. 
,1.6. Presença da ACO no Movimento Operário: 

Há participação dos militantes da ACO em termos de conscientiza 

çao. 

1.7. Participação da Igreja: 

Há urna parte da Igreja que apoia, dando fundamento sólido 1 

aos cristãos engajados; é a Igreja renovada do Vaticano II, I

greja que vê e assume a realizade. Esta Igreja anuncia a liber
tação e denuncia as injustiças. Solidifica os movimentos e par

ticipa diretamente do esfo�ço dos operários para fazer respei

tar seus direitos. 

2 - INFORME DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

2.1. Movimento op�rário no ABC -SP. 

No ABC, houve tres processos operários este ano. 

a - Dissídio Coletivo dos metelÚrgicos do interior de S.P. 
b - Tentativa do lº de maio unitário e 

c - Greves de maio-junho. 

a) Dissídio coletivo:
Perto da data do dissídio, lQ de abril, os sindicatos dos 

metalúrgicos de S. Bernardo e de Sta. André, que compreendem 
todo o grande ABC menos São Caetano, decidiram procurar um di 
álogo direto com os patrões e não participar do dissídio col� 
tiva oficial. Foram os patrões que tiveram que apelar para o 
dissídio, para evitar o caos social conforme falaram. 

, 

Foi uma atitude nova de parte dos Sindicatos. O unico pro-
cedente, lembro, 

,

Sindicato de Osasco 1967, c,ue eu e o em quan 
do ganhou a oposição. 

o diálogo fracassou e o Ministério do Trabalho decretou 39%.

b) Tentativa do lç de maio unit�rio:

Para o lQ de maio, o Sindicato dos MetelÚrgicos de Sta. An 
dré estava preparando uma comemoração aberta aos familiares 
e a todos os trabalhadores de Sta. André, MaÚa e Rib. Pires 
(tres municípios do grande ABC�, e um conteúdo de protesto. 

Com base nessa abertura, a Oposição Sindical Metalúrgica 
de Santo André, decidiu participar no ato e convidar o máxi

mo de trabalhadores da região. O mesmo fez a Pastoral Operá
ria de Sta. André. 

Várias Oposições de S. Paulo e Osasco, propuzeram então, 
fazer um ato unitário conjunto com Sta. André. Depois de lo� 
gas discussões, não se chegou a um acordo e foi organizado 1 

um segundo ato em Osasco, com a presença da Oposiçõ�s Sin
dicais de S. Paulo e Osasco e Centros de Estudantes. 
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No ato do Sindicato de Sto. André, foram vaiados Fanco ' 
Montoro e Quercia, convidados pelo Presidente do Sindicato, 
Ma:bcÍlio. 2000 pessoas presentes, sendo a grande maioria de 
operários. 

Pela primeira vez em muitos anos, um numeroso grupo de Q

p�rários de base e das Opo$ições Metalúrgicas de St. André e 
S. Bernardo, puderam falar. Pediu7se a anistia ampla, o so
cialismo, o direito de greve, etc, etc.

c) As Greves de maio-junho:

Dia 12 de maio, 2.000 operários pararam de uma vez na 
Scania, em S. Bernardo. Alguns dias antes houve paralização 
rápida na Ford e na Mercedes Bens, no mesmo município. 

Uma semana depois da greve na Scania, o número de operá
rios parados, ultrapassava os 40.000 e já tinha havido para 
lizaçno em 20 fábricas. 

Um mes depois do 12 de maio, já com as grandes fábricas 
normalizadas, depois dos acordos assinados, mais de 100.000 
operários, (principalmente metalúrgicos e químicos), tinham 
1
1cruzado os braços 11

• 

As greves se espalharam do ABC à S. Paulo, Osasco, Tabo
ão, e Campinas, em mais de 75 fábricas. 

Houve greves de poucas horas e firmas assinaram acordos 
de aumento sem desconto, como também houve greves de 8 dias 
(Ford), 7 dias (Equipamentos Villares), 13 dias (Chrysler ' 
de Sto, André), 9 dias (Volkswagen).

Os aumentos foram diferentes� Os mais comuns foram de lJJ0 
em S. Bernardo, 10 e 15% em Sto. André e 15% em Osasco. 

Depois de pararem, os operários do ABC diziam aos patrões 
que queriam um aumento de 20¼, sem desconto no dissídio, �as 
se negavam a discutir, e, muitas vezes a nomear delegados. 
Pediam a presença do Sindicato para negociar com os patrões. 

sb �m S. Paulo e Campinas(GE), os operários de algumas ' 
firmas trataram diretamente çom os chefes, não aceitando a 
mediação do Sindicato pelego. 

Em duas fábricas de São Bernardo, Volkswagen e Scania, 
houve uma pressão fortíssima e bem organizada para acabar ' 
com as paralizações. Mesmo assim, na Volks a resistência o

perária durou 9 dias e na Scania sofreram dois dias de con
trole e pressão do tipo policial. 

Foram numerosas as firmas que fizeram todo tipo de amea
ças, principalmente, a de chamar a polícia e de que tudo i
ria acabar como em Osasco em 68. 
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Em Sto. André, quatro empresas tiveram as greves mais ' 
longas: Chrysler, Pirelli, Otis e Constanta, que estiveram 
paralizadas entre 6 e 13 dias. Nas.outras, as greves foram 
de algumas horas ou de 1 a 3 dias. 

Em Sto 1tndré ? se viu um excelente trabalho de alguns di_ 
rigentes da Diretoria do Sindicatodos Metalúrgicos ligados 
; oposição Sindical. A presença de delegações das fábricas 
no Sindicato foi grande, mas no momento das Assembléias por 

f�bricas, o número de presentes não foi tão bom. Uns 500 o 

perários da Pirelli, p.ex., aceitaram a proposta dos pa

trões em nome de 6.500 grevistas. Já dentro das fábricas, 
as Assembléias eram enormes e contribuíram para a firmeza. 
da classe. 

2.2. A ACO e a IGR.EJA nisso tudo: 

Os militantes de ACO no "i..BC, estiveram presentes nos três 
processos operários. Alguns, através das Oposições Sindicais ' 
que estão nascemdo. Todos eles por meio da Pastoral Operária ' 
que inclua outros operários (JOC, Comunidades Paroquiais, de 1 

casais, etc.). 
A Pastoral Ouerária realizou "um dio. de estudos 11 sobre o rea 

� 
-

juste Salarial, para o qual convidou o pessoal da oposição Sin 

dical de Sta. André. 

No lº de maio, a Pastoral Operária decidiu distribuir um ' 
manifesto da ACO regional, sobre essa data, em muitas par6quias 
e bairros operários e também no ato do Sindicato dos MetalÚrgi 
cos de Sto. André. Foi também lido em algumas missas. 

Alguns militantes foram diretamente atingidos pelas greves 
nas suas fábricas e todos foram mibilizados pela luta de soli
dariedade. 

Dia 20 de maio, a Pastoral Operiria de Sto. =ndré lançou ' 

um manifesto de apoio aos grevistas, explicando os motivos e a 
lertando sobre as t&ticas de repressão patronal. Esse manifes

to tamb�m foi distribuído no Sindicato de St. Andr�. 
Na semana seguinte, a mesma Pastoral Oper�ria participou 1 

na elaboração e distribuição de um manifesto conjunto de 5 in..ê_ 
tituiç6es ligadas� Igreja, entre as quais a ACO Regional de S. 
Paulo. O Bispo de Sto. André, Dom Cláudio, pediu para assinar 
esse manifesto o qual foi assinado tamb�m por D. Ang�lico de S. 
Paulo. 

No ABC foram distribuidos 9.000 folhas em S.Paulo e em 0-
sasco, 60.000. 

É difícil saber da aceitação do manifesto nas Igrejas onde 
foi entregue. Sabemos que em duas Igrejas de padres poucos sim 
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páticos ao movimento operário, os próprios rapaz�s distribuiram 
eles mesmos, o manifesto na porta, em vista de os padres não ' 
lhes darem nenhuma informação. 

Eis a cópia do manifesto conjunto: 

APOIO AOS TRABALHADORES EM GREVE 
"SEM O BARULHO DAS MAQUINAS, A VOZ DO OPERARIO SOA MAIS FORTE 

50.000 trabalhadores do .ABCD (Sto. André, S. Bernardo, S. Cae
tano e Diadema), entraram em greve, exigindo um aumento salarial. A

gora, a greve chega a S. Paulo e Osasco. 

Desde lº de Junho, companheiros da Brown Boveri cruzaram os 
braços exigindo: 

1 - aumento salarial de 20% sem desconto no dissídio; 
2 - readmissão dos companheiros demitidos por terem participa-

do da chapa de Oposição Sindical; 
3 - equiparação salarial - salário igual para trabalho igual; 
4 - Ônibus para os horistas; 
5 - incorporação no salário da média de horas-extras; 

6 - que nao sejam descontados os dias de greve; 
7 - que nao sejam punidos os participantes da greve. 

Sabemos que a greve é justa e legítima. Sabemos que a greve 
a principal arma do operário para exigir os seus direitos. 

Os trabaçhadores estão dando prova de união, maturidade, respog 

sabilidade e de firmeza, continuando com as paralizações sem violen
cia. 

Por tudo isso, manifestamos nosso apoio e solidariedade a essa 
luta que está trazendo novamente a confiança dos trabalhadores na 
força de sua classe. Essa luta não é só do ABCD, São Paulo e Osasco, 
mas de todos os trabalhddores. 

Ação Católica Operária (ACO - Osasco). 

Centro de Defesa dos Direitos Humanos (CDFH - Osasco). 

Frente Nacional do Trabalho (FNT). 

Pastoral Operária - Osasco. 

Oposiçâo Sindical Metalúrgica - Osasco. 

Osasco, 05/6/78." 

2.3. O movimento Operário em Osasco: 

Apenas 30% dos 5000.000 hah. trabalham em Osasco, sendo por 
tanto uma cidade dormitório. Vivemos numa época de ampla consci 
entização no meio operário. 

Os acontecimentos mais importantes dos Últimos meses�sao: 



a)- A participação nas eleições sindicais. 

b)- A com�moração do lº de maio. 

e)- O movimento grevista. 
d)- A busca de uma melhor articulação de liderança. 

8. 

A participação nas eleições sindicais, apesar de a oposiç�o 
Sindical ter perdido por uma diferença de 1;600 votos num total 

�e 9.0QO votantes, serviu pars mobilizar muita gente e ao mesmo 
tempo conscientizar os trabalhadores dos seus direi tos·· como 

.classe operária. 
A posterior avalização mostrou que perdemos por termos po� 

ca base dentro das f�bricas. Por�m, a pressão dos patrões foi 
fortíssima, inclusive dispecsaram uns 3 companheiros da chapa, 
depois das eleições. 

O lº de maio foi comemorado no p�tio de uma Igreja, haven
do umas 2.500 pessoas entre trabalhadores e estudantes. Reuniu 
repreqenta,ntes .de diversas oposições de S. Paulo e outras ent_i 
dades-iocais. Sua preparaçâo foi difícil, desde o local at� o 
controle dos participantes que muitas vezes apresentavam as 
mais absurdas e estúpidas propostas. 

Hessa preparação, os militantes da. ACO local, tiveram um 1 

papel de destaque. As greves vem ocorrendo a partir da influin 
eia do ABC, destacando-se por�m, a paralização da BBC, que pu

xou outras fábricas. Nesta firma, o aumento de salário foi de 
10% a 15J em outubro, hsvondo ainda como reivindicação, a vol
ta de 5 companheiros demitidos por ocasião das eleiç5es no Sin 
dicato. Quatro deles s6 não voltaram porque a atual Diretoria 
do Sindicato, tumultuou o caso. Vale ainda ressaltar que os a
tuaié diretores do Sindicato tiveram um papel bastante limita
do em função da Oposição Sindical que nest2 f�brica tem forte 
penetração. 

Outras paro.lizc::.çà:o vem ocorrendo nas principais firmas, sg_ 
bretudo metalÚr�icas, como Cobrasma, Braseixos, Projaço, Sarne, 

Bardela, Pirelli, etc. 

A ACO EM OS/1.SCO 

Temos marcado posição, assumindo inclusive tarefas que es
capam� sua missão como movimento. Em nível local, tem sido 
boa sua atuação, havendo J0r�m, ppuca integração com a Grande 
São Paulo e o resto do Brasil. A qualidade dos militantes da 

boa. Seus grandes problemas são: .ACO 

1 - Falta d.e maior unidade interna.
2 - Excesso de tarefas. 

3 - Falta d� '.�elhor integraçào em nfvel nacional. 
4 - � relação com outros movimentos. 

•
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A IGREJA EM OSASCO: 

Mais ou menos 50 padres e um Bispo--auxiliar e mais ou menos 

200 leigos, formam a parte mais atuante. A Pastoral Operária,' 

os Clubes de Mães e as comunidades de Base, são as principais 
. 

" . 

entidades onde o povo tem as melhores chances de vivencia e 

participação. 

Centenas de grupos de evangelização proliferam n9s bairros 

reunindo--se nas casas onde estudam o Evangelho e se entrosam ' 

na amizade. 

Teoricamente, as propostas de Pastoral da Arquidiocese, sao 

as melhores e as quatro prioridades do Pastoral são: 

1� O Mundo do Trabalho. 

2� Comunidades de Base. 

3. Direitos Humanos e Marginalizados.

4. Periferia.

O grande problema é a falta de agentes de pastoral. Falta 

capacidade para outros cristãos desenvolverem estas prioridades 

Nos locais onde est&s prioridades são aplicadas é justamente ' 

onde existem animadores da ACO ou do nível desta 

Apenas uns cinco padres tem uma tendência para a Evangeli

zação a partir da classe operária, os outros são dispersivos 1 

ou nem aparecem. 

O bispo-auxiliar tem sido firme nos principais acontecirnen 

tos. Merece nosso respeito, bem corno n6s da ACO, tarnb�rn ternos 

tornado atitude adulta com relação com ele. 

2.4. O movimento Operário em S.Paulo (Capital): 

a) Oposição Sindical Metalúrgica:

A antiga oposição, tentou de novembro de 77 até o fim de 

janeiro de 78, procurar se organizar, mas aísaiu outra chapa. 

Numa Assembléia de 180 metalúrgicos, foi feita a chapa 3, 

em fevereiro, a oposição passou assim por um processo de unifi

cação. Quase 50 pessoas arrumaram os documentos para ficar à

disposição para a chapa. 

O lançamento foi feito no Sindicato com a participação de 

cerca de 500 pessoas, em �bril e então foi iniciada a campanha. 

Cerca de 500 pessoas estão trabalhando na campanha, principal
mente distribuindo os 3 boletins preparados. 

O custo dessa campanha deveria estar em cerca de Cr$ ...

360.000,00, arrecadados com prornoç6es de Shows e peças teatrais. 

A chapa 2 se diferencia um pouco da chapa 3; facilmente 

foi urna jogada de poder pessoal de quem encabeça a chapa 2. Urna 

tentativa,� de tomar contatos e apoiar as outras Oposiç6es Sin 
dicais. 
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Parece ter uma certa correspond�ncia entre as f�bricas � 
pararam em S. Paulo e o pessoal da chapa 3 (Toshibé?-, Máquinc.
Rutman). Adria� Mattarazzo, 500 mais 700 operários. 

Na categoria metalúrgica se manifestaram as maiores g:;�-3,j 
A preocupaçao maior é a econômica, mas com um certo avanço po-
lÍtico, estão surgindo muitas comissões de f�bricas� 

b) Oposição Sindical na Construçio Civil:

140 mil trabalhadores na construç�o, com a ajuda dos me\� 
lÚrgicos est�o tentando organizar uma oposição da categor�n, 
Mas a situação de trabalho está caindo continuamente, e istc 
dificulta os trabalhadores. 

Uma greve r&pida entre os operários do Metr5, por causa 
de pagamentoº Um pequeno grupo tentou formar uma chapa para di_�:. 
putar as eleiç5es, não se conseguiu, mas foram descobertos ca� 
panheiros novos. Foi distribuído um material comentando as c;r�

ves. 
M�o de obra nova, causa desemprego e achatamento de sali

- rio. O :'..'11.to de serem pessoas que vêm do interior, enfraquecc
luta. 

c) Pª-12§.]. - Papelão - Borracha - Couro:

As diretorias Sindicais são bastante legais ou boas c,-,l t: _- _
mos de linha de trabalho. 

d) Comemoração do lº de maio:

O lº de maio foi comemorado unitário em Osasco. Vários ,s,1 
tores celebraram. Em geral a participaç�o foi ouito mais at�Yc 
do que �o passado. 

·.e)· Pastoral do I·Iundo do Trabalho:

Trabalhos na béise visando g�cupos novos, falta
Gfetiva a nivel de cidade.(Fizemos um boletim para 

Dentro do movimento do Custo de Vida, tem.uma 
paç�o de

1 
oper�rios liga4os � Pastoral Ope��ria. 

A IGRBJA EI•í S. PAULO:· 

·bo:':l D"r-1-.: ,-,-. C .t.: C.I.. _ t, .. ' .. ,_. �: .

Boletim em conjunto em solidariedade aos grevistas. Apo _ 
�s_grevus. Dom Angélico divulgou uma nota se solidarizando con 

_o movimento, pelo seu aspecto justo, que & a rei�indicaç�o Q' 

aumento salarial. 
_Des�gravo � imagém �e N. Sra. Aparecida. Grande crítica 

do movimento oper�rio. 

.. 



11. 

A ACO Er1 S. Al1ULO: 

Não parece ter uma posição própria diante dos acontecimen

tos que estão aí. Qual posição assumir? Participar efetivamente 

dos fatos ou encontrar caminhos próprios? 

Como militantes, o pessoal está- atuando, mas como movimen

to nao aparece. Não temos condições de acompanhar os aconteci

mentos. 

FINANÇAS: 

A comissão da região vai se encontrar para estudar as con

dições de colaboração. 

2.5. O Movimento Operário em Campinas-SP.: 

Em Campinas, a Oposição Sindical está organizada para ten

tar assumir o Sindicato nos dias 14/15 de julho próximo. Todo ' 

esse trabalho tem sua base já faz teLlpo, com início de trabalho 

de base, que militantes de JOC e Pastoral Operária faziam nas ' 

fábricas, e outras pessoas também. 

O Sindicato introduziu em Campinas nao tem respondido aos 

problemas que a classe reivindicava. O trabalho feito pela Opo

sição, tem sido muito intenso dentro das fábricas e tem contado 

com o apoio da Pastoral Operária. 

Na GE onde já havia U@ trabalho doDtro da fábrica, fizeram 

uma greve faz alguns dias, reivindicando aumento de Sdlário. É 

bom informar que tudo isso tem acontécido, grças ao trabalho mi 

litante que já vem se desemvolvendo. 

Existe também, em torno do bairro, um trabalho muito serio 

de Pastoral Operária. Tenho notícias de duas mobilizações, uma 

em torno do leite e a outro em torno do Ônibus. Tem mobilizado 

muita gente mesmo e fazendo abaixo-assinado, reuniões de base e 

indicado uma comissão para ir à prefeitura falar na Camara dos 

vereadores. 

Todo esse trabalho contribuiu muito para que esses elemen

tos também tenham Qaiores motivações para participar da Oposição 

Sindical e das reivindicações das fábricas. 

2.6. Em Santos: 

Em Santos, os estivadores, entre fevereiro e março, marca

ram uma vez a história da classe operária. Isso foi através de 
uma manifestação de 500 estivadores que invadiram o Sindicato ' 

, -

quebrando tudo e so nao batendo nos interventores porque estes 

se trancaram numa sala, mas a praça em frente ao Sindicato ficou 
totalmente tomada por eles. O motivo dessa manifestação, foi a 
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nova Lei de Férias que determina que os avulsos tem que gosar 
os 30 dias de f�rias. Antes, as empresas depositavam uma cer
ta quantia todo mes que os estivadores recebiam como paga�ento 
ao direito de férias. Mas, eles

? 
por serem avulsos, na maioria 

das vezes:. estão parados por causa do trabalho, então achavam ' 

que não teriam necessidade de férias. 

Por causa desse. manifestação, o Ministério do Trabalho de 
terminou o pagamento de i&rias, O Interventou ficou desacredi

tado e já começou a reivindicar eleição direta. 

Na Cosipa está havendo toda uma movimentação por causa da 
situação que tem piorado cada vez mais naquela fábrica. Depois 
que foi alterada a Diretoria, houve modificações como: 

.• desemprego,

•• mudança de função,
•• exigencias de horas-extras

•• não aceitam atestndos,
.• o empregado acidentado tem que bater o ponto e o aci

dente não é registrado;

.• O Sindicato tem tomado boa posição lá •

•. Para o dissídio atual de julho, caso nao sejam atendi
dos, talvez aconteça alguma coisa. 

c) Petroleiros:

0 Sindicato também está nas maos das chamadas oposições, 
com novo dirigente. Foram proibidos de destribuir na Comunida
de (Refinaria), seu jornal que falava sobre as greves do ABC. 
A posição que tem tomado tem ajudado bastante aos oper�rios 
lá e também com a categoria dos Petroleiros. 

A Igreja de .Santos continuo. fora da classe operária. Ag2_ 
ra aceita o pessoal da, JOC e 11.CO que tem atuado nas fábricas e 

aos poucos estão assumindo um trabalho ligado aos bairros e às 
parbquias, tentando uma linha diferente e mais engajada. 

Obs.: O próximo relato que se segue com relação também à S. Pau 
lo, é um trabalho assunido e coordenado pelos prbprios ' 
militantes de ACO. Houveram algumas contribuições também 
de militantes da JOC e outras organizações. 

•
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2.7. O MOVIMENTO ACO EM S. PAULO: 

lº de maio

Zona Norte - Missa organizada pela equipe, alusiva ao dia 

do trabalhador, com a leitura do Boletim da AC0. 

Palestra do Prof. Antonio Resqui, de 0sasco, com debates. 

Material u,sado: Boletim da AC0 sobre lº- de maio. Pastoral 

do mundo do trabalho, convite local. 

Participação: 200 pessoas. 

0bs.: lª vez que se faz algo sobre lQ de maio no local. 

:Soa organização ligado ao setor de Guaianezes. Comemoração 

no Sindicato, presidida por operários. 

Assuntos debatidos - jornada de trabalho, custo de vida, ' 

salários. 

Dinâmica - sub grupos. 

No início da comemoração, foi lido o histórico sobre o 19 

de maio. Formou-se uma equipe para discutir e preparar o lQ de 

maio de 79.

Formou-se também um grupo de Pastoral em Mogi. 

Material usado - Jornal local(Guaianezes), material da AC0, 

Pastoral, Custo de Vida, etc. 

Participaç5o: 50 pessoas. 

0bs.: Foi feita também uma dramatização. 

Santa Madalena - comemoração em conjunto com o Jardim Elba 

e outr0s setores (Sapopemba). Palestra por D. Luciano, bispo 1 

da região, sobre o tre.balho. /;.presentação da peça Depat-t. de ' 

Pessoal 1 elaborada pelo grupo operário 11Farrapos i ;. Houve deba

tes após a p2lestra. 

Material usado ... Pastoral, Direi tos Humanos, etc. 

Formaram-se 9 grupos de Pastoral no local. 

Participação: 400 pessoas. 
, -

- Cuuece - 21 de abril, pre-preparaçao. 
-----------------

Zona Sul - St. André 

Encontro popular com grupos de bairro, Apresentação de um 

teatro popular composto e organizado pelos participantes dos ' 

grupos. 

Participaç�o: 300 pessoas. 

lº de maio - Colégio Santa Maria ·- Teatro pQpular sobre o

sindicato. 
Participaçio: 400 pessoas. 

S. Vicente - Santos - Missa. Histórico sobre o lº de maio.

Pesquisa feita pelos jovens sobre o trabalho. Debates. Ma-

terial usado - AC0, Pastoral. 

Valinhos - Missas com leitura da carta da Diocese local so 

bre o lº de maio. Histórico sobre o lQ de maio(dia do Trabalha 
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Formaram-se novos Grupos de Pastoral Operária. Foi determi 
nada uma programaçeo para fazer um levantamento dos trabalhos. 
Como proposta - htingir o Município de Valinhos. 

Campinas - Ato organizado por 15 grupos locais. 

Em fevereiro de 78 formou-se uma equipe para preparação do 
lº de maio. SÓ operários participaram, não aceitando aliança '
com estudantes. Elaboraram um ato mais popular do que religio
so. Conjunto musical, peça de teatro apresentada pela JOC, Ca

poeira, conferências sobre salários, saúde, vida do povo. Pa

lestra pelo bispo da região.

Como proposta - que da próxima vez a festa não será patro
cinada pela Igreja e sim pela própria classe operária. 

Material: músicas populares, carta do bispo,(material da 
ACO foi pouco, não deu para distribuiç�o). 

Participação - 500 pesso2s. 

Guaraciaba - Sto André - 31/5, peça de teatro - "Companhe,i 
rismo e Eg0Ísmo 11

, apresentada. pelos jovens. 

Missas - Participaç5o das donas de casa e movimento de ca
sc1.is. 

lº de maio - Ato político em 8to. André às 9hs no Sindica

to dos Metalúrgicos 
Participação - 2.000 pesso8s. 

, . farde - peça de teatro -- "Dois hooens na mina 11
, musico.s po 

populares, leitura do boletim da ACO ? participação do movimen

to Feminino pela Anistia, com pequena palestra, debates. 
Material - Boletim da tlCO, espalhafato, Pastoral, Jornal ' 

da peça, Jornal do Jardi� Mirim. 
Participação - 200 pessoas. 

ESTUDO SOBRE ELEIÇOES 

Santa Madalena - estão tendo reuniões com o vereGdor Bene

dito Cintra, para obter informes sobre eleições e trabalho de 

bairro. 
Formou-se uma equipe com os participantes atendidos pela ' 

expansão para contatar com movimentos existentes com a finalida
de de pesquisar sobre trabalhos que estão sendo �eitos sobre e
leições. Esta equipe se propoe elaborar um material próprio so-

, 

bre o tema, divulgar nas bases e se for necessario, um encontro 
amplo para aprofundamento. 

PEDAGOGIA DO TR.A.BALHO : (Como formar grupos operários de fábrica 

e de bairro). 
Há grupos que estudam CLT, formação política, visitas den

tro da comunidade, etc. 

' 
,. 

., 
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Formou--se uma equipe com os participantes atingidos pela 1 

Expansão para elaborar uma entrevista (pequena pesquisa), em ' 
várias regiões on1e há grupos j� formados, pesquisando atrav�s 
de perguntas elaborada pelo próprio grupo

? 
sobre experiências 

de formação de novas equipes, dificuldades encontradas, m�todo 
de trabalho, etc., com a finalidade de divulgar essas experieg 
cias para todos os grupos. 

SUB--E-2,TCONTHOS: 

Ficou claro tamb�m, que o� particip2ntes promoverao sub�en 
contras com as basE:s e outros setores para troca de experiên-
cias e informações políticas. 

Finalmente se decidiu fazer uma caixa comum, onde as equi

pes atingidas pela Expansâo, assumirão as despesas - boletins, 
conduç�o, refeiçjo, viagens e se possível, futuros encontros. 

Para coordenar esses trabalhos, elegeu-se um tesoureiro e 

um secretário. 

QuESTIONM1ENTO DO GRUPO: 

1 - Quais· os objetivos desses encontros? 

2 Após o encontro de Moe;i, qual :3. continuidade dos
? 

tra
balhos? 

3 - Ser& que haverá repetição do que acontece dentro dos 
Brupos de Pastoral e outr9s Movimentos? 

Obs: a) Esse encontro dino.miza em termos operários todo o .tra
balho que se faz atualmente. 

b) Espera-se que o grupo ajude a f a"zer ligaçé10 entre os 

compro�issos e a f�.

Reunião do dia 25/5/78 - S. Paulo. 

3 - INFOHMES DO GR:i.NDE RIO 

Realidade do Movimento Operfrio na região: Rio de Janeiro, Nova 
Iguaçu e V. Redonda. 

3.1. Rio de Janeiro: 

A Oposição ganhou as eleições no Sindicato dos Metalúrgicos, 
mas foram proibidos de fazer comemorações e pronunciamentos. 

O lº de maio foi comemorado em Bonsucesso, CatumbÍ e Moque 
ta. Lançars.m um manifesto questionando o lº de maio celebrado 1 

pelo Governo. 

Houve paralizações em algumas fábricas, mas sem divulgação . 
Muitos .. operários foram despididos porque descobriram que 
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haviam conseguido atestado médico, ncomprado'', falso. 

Os operários amarram o trabalho, os chefes ,não conseguem
descobrir de onde vem essa iniciativa, por isso não,consegue 
controlar e perdem a moral diante dos tr�balhadores. 
H� ume tentativa de criar delegações operfriJs dentro das 
f�bricas, numa perspectiva de ação sindical no interior das 

fábrifas. 

Estão criando grupos inter-sindicais independentes, para no 
futuro form2r uma Oposição Sindical entre gráficos e meta
l�rgicos e outras categori3s. 

Na �rea d�s favelas - conseguiram ganhar em v�rias Associa
ções dG F2.vel,;dos e colocar pes:::,o3.s n.rn Comissões prÓ-lus, no.s 
morros. 

A Federação das Fa.vela.s elo Bio, muito dinâriics e atuante nos 

a.nos 70 - 72, foram esyaziadas. Hoje se está fazendo um traba
lho para ressuscitá-la.

Poi criada uma Federaçio Estadual d� Associação de Moradores 

com o bojetivo de utilização eleitoral. No interior dessa Fede 
ração, há pGssoas se reunindo e �gindo contra essa tendência u 
tilitarista. Foi criada também, a Associação q.os Conjuntos Ha

bitacionais, com o intuito de dividir a outra. 
A Pastoral do Trabalhador, lançou um documento sobre o lº de 

Maio, por6m, sob a tutela do Cardeal, que freia a mobilização 
da cl,-·sse. 

3.2. Nova Iguaçu: 

Os militantes q.a ACO sao mais atuantes nos bairros. A tCO já 
t em seu programa. 

A Comissâo da Pastoral Operária foi dissolyida. 
Nasceu uma nova equipe de Pastoal Operária. 

Surgiram tens5es internas entre os dois g�upos, problema de 
entrosamento, dificuldades de somar esforços. 

Em Nov8 I�uaçu, além da ACO existem; Pastoral Operária, Clu 
be de M5es, Grupos Profissionalizantes e Comunidades Eclesiijis 

de Base. Todos esses grupos se mobilizam com !Tolho" no povo. 
O bispo, que é o que tem opç5o mais clara no conjunto da Di 

ocese, pensou a.provei tar a C2,mpanha da Fraternidade - "Justiça 
e Trabctlho PG.ra Todos" e concluí-la n o  19 de Maio, provocç1.ndo 
uma mobiliz aç5.o signif ic2ti va p::ir8 toda Baixad2 Fluminense. Po 
r�m, a celebraç�o do lQ de M�io, se limitou a um ato com parti 
cipação de 100 trabalha.dores. Houve i)'.).terferência de pessoas -
estranhas para boicotar a celebração. 
Dom 1driano chamou a si a responsabilidade de provocar a reoi
ganiv-:ção da Pastoral Operária, numa busca de, que a classe ope 
r�ria seja o sujeito da su3 pr6pria caminhada. A Diocese convi 

, 
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dou Dom .\ngélico para v:i,.r ajudá-los a repensar o ecaminhamen
to da Pastordl Operária. 

As b9ses estão reavaliando e repensando como retomar a ca
minhada. 

3.3. Volta Redonda 
O fato de ser área de Segurança N�cional, dificulta a açao 

do movimento, operário. O Sindicêtto da situação, t'"<mbém dif_ic_ul 
ta essa ação� 

Existe entretranto, um grupo de Oposiçco Sindical bastante 
atuante que procura alertar os trJbalh�dores a participarem do 
movimento oper[Jrio. 

lQ de Maio --- foi celebra.do com a p2.rticipa.ção só de operá
rios. Muitos comparecer�m com a roupa de trnbalho, inclusive 
portan�o seus capacetes. 

A categoria de maior expressão, s5o os da CSN, nao s6 pelo 
número, mas t.7 mbém pelo L:1to de terem m:.J.i9 esto.bilidade. Há 
trabalh2dores com 16, 20 anos de trabalho. 

Os trabalh,1dores da construção civil e os c9merciários, têm 
pouca expressão no conjunto da cldsse oper5ria. 

Sente-se um avauço no movimento operário. Há mais abertura, 
o pessoal fala, forma grupos, cria comissões de f;brica e de
bairro. Onde há um tr.J..balh9 estável, com mais continuidade é

na CSN, pel2s razões acima.
, 

. A Igreja face ao movimento operario 

O oispo dá apoio total. Uma minoria de sacerdotes também a
poia . No entanto, o clero aprovou as diretrizes pastorais ,da 
da Diocese, que coloca a Pastoral Operária çomo priorit�ria. O 
problema é que poucos se engajam na pr�tica. 

A ACO face ao movimento operário e à Igreja 

Apesar de saber distinguir as tarefas especfficas do movi
mento operário e da ACO, são os militantes da ,�CO, os que es
tão animando, atréJ.vés de uma presença ativa na9 organizações o 
perárias e nas atividades pastorais da Diocese. 

A maioria do9 militantes são cristã9s. \lguns sao ao mesmo 
tempo, espÍritis. T�ab2lham em conjunto. 

3.4. Angra dos Reis 
Em il.ngra dos Reis, há-três usinàs .nucleares que�estãõ em :..

construção, têm uma concentração de operiTios vindos de todas 
as regiões do Brasil. Também existe nesta região, a Construção 
Naval e q Petrobrás. 

Tem.havido cm Agnro 'dos Reis, ações espontâneas contra a o 
pre�são. Há um trabalho de nucleaçâo e preparaç2o de um SiQdi
cato. A grande dificuldade é a instabilidade dos operários. 
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A partir da preparaçao e celebração do lQ de maio organiza
do pelos próprios operários, contra a celebração oficial onde ' 
os operários não tiveram vez nem voz, surgiram dois grupos de 
operários. 

4 - INFORMES DO NORDESTE 

4.1. Recife: g�andes acontecimentos 

Não houve acontecimentos operários de grande repercuRsao. 
Houve pequenas paralizaç5es nas f;bricas, por�m sem muita divul 
gação, junto aos triJ.balhadores de outras fábricas. 

Na tacuruna, os operários de sal�rio mínimo começaram a 
pressionar com uma parada de uma hora. A direção �a fábrica se 
negou a ouvir os trabalhadorei. 

Os operários fizeram uma segunda e terceira parada, sendo 
a Última, de um dia inteiro. Foi ai que a direção da f&brica ce 
deu ao di&logo. Os operários conceguiram aumento de 20%. 

A Socic parou um dia. Vários militantes perderam o empreg� 

Há uma tentativa de Oposição Sindical entre os metalúrgi
cos. Chegaram à conclusão de que não era oportuno lançar uma 
chapa de oposição. Continuam se reunindo. Decidiram que um deles 

deveria entrar na chapa da situação. 

4.2. Escada: 
Os trabalhadores da oficina da Fábrica de tecidos, pararam 

para reivindicar aumento de salário. Conseguiram aumento, sem 
nenhuma intervenção do Sindicato. 

No Nordeste há muita revolta pessoo.l nos trabalhadores, 
mas nao agem mais por medo de perder o emprego. Houve o caso de 
uma industria que despediu 300 operários :num só dia. 

Numa reunião dos presidentes de sindicatos da Federação Tex 
til, os Pre.s. Sindicais reagiram dizendo: 11 Somos obrigados a mo 
vimentarmo-nos porque senão os trabalhadores se movimentarão e 

passarão; nossa frente. Se não fizermos nada, ficaremos arraz� 
dos.n A partir dessa constatação, dec::j..diram elaborar um documen 
to sobre - dissídios, custo de vida, etc. 

90% dos Sindicatos do Nordeste, estão nas maos de gente 
- que nao presta. 5% quer faier alguma coisa.

Da parte da Igreja, alguns bispos dão apo:i.,o. A Pastoral O
perária está se desenvolvendo. 

A C O: 

Depois do Congresso ·Nacional, _os responsáveis' se reuniram e fi 
zeram ugj.a radiografia da região ••.. Daí sure;iu a preocupação de a
proveitar o lQ de maio. 
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Os :nili tuntes da J.CO 8.ch:=n:nm que deviam provocar os Sindica 

tas a fazerem alguma coisa. 

Em Escada falaram da atual situação da classe oper�ria. 

Em Po.ulista
1 

houve encontro. Elaboraram um boletim sobre o 
-

Custo de vida
1 

que foi distribuido com boa repercuBsao no meio 

dos trabalhadores. 
Lancaraa o resultado da pesquisa sobre sal�rio - teve bon re 

percussao. 
·. -, . Houve -c.ina \

7 lf�J .. _l_l Cl de defesa dos presos políticos, da qual os 

mili tanteo d-,:t .. �co ::-::, \.il.TICIPAJ1,\.M, Os presos foram tirados do iso

lamento. 

V;;r]'_ <J C( ·)e<...' e� - � ,__,.. t...)._,._, J . ....1, . .J1...JI...Jj:-J.}:.. :ces:ponsáveis da Pastoral Estud.antil e outros 

foram presas
? 

sob a�usaçoes infundadas, de reorganizaç�o de um 
partido Pol{ticc Marxista. 

A repercussao em Recife continua grande. 

A Opo2iç5o Sind�cal nascente, não consegue nem registrar uma 

chapa d3 Oposiçiio. C, taatro candidatos do Sindicato de Olaria foram 
elimino1os do c�epa. 

H� tonç62s
1 

�anta procurando osvasiar o trabalho da Igreja
?

da _,.,co, otc. 

Il\fFORMEG DO RIO GRAED.C DO SUL 

5.1. Rio Grand8 do Sul: 

Está sm g -::::stação a Oposição Sü1dical, nao a partir dos tra-

balhadol..�e.s ô ma:J d.e pessoas de fora que estão movimenta.ndo, SÓ 

num Sindicato é que ela está surgindo a partir de autênticos 
trabal:1:J.2doreF�, 

Em Porto .�7.eg-i::e, hotlve movimentação em torno ao dissídio 
coo p2rtici:p2.c}éJ.O a·r-:;;la nas .\ssembléias. A ação está partindo dos 

bairros e �epe���tindo nmSindicatos. 

A Oposiç�a dos professores deu bastahte movimentaç�o atin
gindo todo o Estado, Houve alguma paralizações curtas de 2 horas 

mas recorrar2m aos Sindicatos. Conseguiram aumento salarial, mas 

as lut2s foram isoladas, sem muita organizaçjo. 

Em Caxiaili, dos 21 Sindicatos existentes, contam--se com trê·s. 

E,stão cric.ndo comissões no.s füábricas. 

Problema Rurqi.J_: Os Índios expulsaram de suas reservas os colonos 
(total 6.000), e foram para a cidade� aumentando o desemprego. O 
Governo tenta levar os colonos para Marabá (Pará). Nem todos ace_i 
taram essa solução. Esse acontecimento provocou nos meios polÍti 

co,s :. discussão sobre reforma agrária. 
Uma Federação Sindical organizou uma semana de debates sobre 

"a participação operá.ria 11
• 

- -�.;_ \.TGf:J
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A celebração do 19 de maio com pa.rticipação dos trabalhadores 

foi mais iniciativa de setores da Igreja. 

Na Grande Porto Alegre e em Caxias, se est�1 reativando e re

articulando militantes oper�rios, inclusive o pessoal { 
. - '' :r ,r ·>· '-' - -�.) :• procurstm pessoas de 

Igreja que oferecem possibilidades de participação. Por ex: Em 

Caxias, através dos grupos bÍblicos, da celebração do lº de maio 

etc., se atraiu estudantes interessados no movimento oper�rio. 

Qu::mto à atuação da Igreja insti tucionGl, só a Diocese de Caxias 

dá apoio. 

5.2. Santa Catarina: 
Alguma movimentação a partir das comunidades Eclesiais de 1 

Base. Est�o iniciando grupos especificas de oper&rios. Existem 

mais de 30 CEBS. 

5.3. Curitiba - PR: 
Implantação de industrias modernas. Muito desemprego. 
Em Curitiba e Joi�ville há duas pessoas interessadas. A se

mente está lançada. Fc..üta ajuda para fazer crescer. Pedem clam'.1 
para n5o queimar o que est� nascendo. 

Na ocasiâo em que foi raptada � professora, até o Bispo rea
giu. Muita gente se mobilizou, o saldo foi positivo. 

6 - 1�UESTOE;3 �j �y_,_NT!"D1�.e PARL REFL��_r;:o E APROFUND i_ivifüTTO: 
(e,stas questões foram levant;:;das tendo por base os relátorios ' 
apresentados pelas regi6es). 

Faltou uma análise política da realidade colocada pelas regi6es; 
Nosso engajamento polftico Sindical,tem sido consciente ou esta
mos apenas ''seguindo a corrente? 11

Os militantes da .1.CO e da Pastoral Operária, estão tomando posi
ç�o de liderança do Movimento Oper�rio? Como se dá isso? Em que 
linha? 

- Como vincular o trabalho realizado na Fábrica com o trabalho rea
1. d B . ? .. L, ' l? .", ., iza o rn .. ,s airros, .L possive .. " .L deseJavel fazer isso? Como?
Não haver& o perjio de que'todos os militantes da ACO se lançem
na ação Sindical, esquecendo o trabalho de bairro?

- Como realizar concretamente o trabalho de articulação nacional?
- Como lutar, para no futuro ter um sindicalismo livre e democráti

co?
- Que correntes ou tende�ncias estão a traz do Lula, do MDB, etc ... ?
- Porque houve repressijo em �in�s e no Nordeste e em S�o Paulo não?

O que significa o fato de as greves de Sâo Paulo despontarem ime
diatamente em outras regi6es, provocadas por pessoas que mão sao
do povo?

... 



.. 
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-- Os trabalhsdor'3s estão sendo sujeitos de sua caminhada ou estãc 

se�do conduzidos por vanguardas de fora da classe? 
Tentativas de pessoas da Classe Média em conduzir o Movimento ' 
0-oer:.Etrio. 

- Probleoc.1- elas ?Dstorais Operárias aute�nticas e das Pastorais ÜiJ'.:;-
r&rias n5o autfnticas.

_-j. l, §oram csc9..l1l�la�:l_ qu:1tro questÕe§ para serem discutidas como rpH 

:Cis 2.s ouestões: 
---- ---- .L ___ --·---- --

lº Se o engejamPnto polltico-sindical tem sido consciente em '

relação aos objetivos ou estamos apenas "seguindo a corren-�o 
2. Como fazer a articulação nacional.
3. Somo J0tar por um sindicato livre e democrático e
L�. Cc:n::i ·r:i .. ncular o trabalho realizado nas fábricas com o trabc::1

lh� realizado nos bairros • 

. , G-�-�ni:io dos 1)élrtici nantes: 
_____ .,. __ ------··-"---� ---'--·---·--

O que tem ajudado os militantes da ACO a nao entrerem em contra-

'--���çõ2s moiores, é a visão de classe que temos. Muitos militan-�a,. 
�cu s6 o�jetivos reivindicatbrios imediatos. Não v�o a�ém. 

·- C:)mo ir:il:i.t.?..ntes operá.rios encontram dificuld;::i_des na ação da ::,(, ...

bI'iC8-, V7G.G hJ. gente de classe média que entrou na fábrica nu::l 
esforço do proletarização, porém, comtinua com atitudes de dofil: 
naçio� qua�3Ldo conduzir os operários, 

--11 _ünda não SL1 giu mn Partido Oper2.rio, por isso, não tenho engajL 
monto p()J Í t:i.cc, p.:.i__rt:i.cL1rio, oeu ob_jeti vo é a longo pro.zo, né:l.o :;--·-�� 
ra. arn.:-::nhõ.. n

Durante 2s greves de 
, 

3. Paulo um operaria disse: 11 aprendi co11 1 

essa gent0 o quo n2c :::rnrendi em toda a minha vida. n

Quando começei na Associaç�o Profissional, tinha objetivo a loD 
go 9razo, mas dei m1ita cabeçada. Fui _avançando prosessivamente 
ntrav&s da avaliação da ação. Acho que estamos falhando na ava

lJ. ação da açao, por isso, os militantes n�o estão dando maiores 
pé:tSSOS, 

-· ;;,Acho que va;-rros àe reboque, poeque nao estudamos bastante os as
suntos quo interessam aos trabalhadores, as questões que são]· 
vantadas a partir da ação que realizdmos. Daí vem nossa insegu-

causa: sobrecarga de compromissos, a gente se engaja em tudo quG 
ap2.rece, ::;,e angustia, quer apressar o processo, quer animar o ' 
que. sur:;e, 1

' 

O�tro problema G fazer surgir novos, multipliçar o número de mi 
�itantes. Prccisa�os ser educadores de outros. 



., 
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- Um grupo de inteJectuais, al.uns ex-operários estão articulando
o P.S. e está preocupadbs com a representatividade operária.

Frente a eles, nossa atitude é crítica, rpocurarrdo descobrir qual
é o projeto que eles têm, a que interesse respondem, se respon
dem ou rrão aos interesses da classe operá:eia.

-
11 Meu engajamento é consciente, sei o que quero a longo prazo, 

mas às vezes tenho que segmir a correnteza. Luto por um Sindica 
to livre e democrático, para que os onerários tenham o controle 
dos seus Sindicatos. 11 

- Fizemos uma pesquisa sobre s�lário e custo de vida. Fizemos visi
tas aos Sindicatos para informar sobre os resultados da pesquisa
motivando-os a utilizar esses resultados para fundamentar as rei
vindicações da classe.

Por ocasião do lQ de maio, em vez de organizar atividades com os

movimentos de Igreja, optamos por motivar as organizações operá
rias a or5anizá-lo na linha das objetivos da prbpria classe. Não
quizemos agir supletivamente.

-
11 Meu grupo sindical não tem claro seus objetivos. Necessitamos ' 
ter um objetivo comum, do contrário não vai dar para continuar. 
Primeiro a gente persava formar uma oposição Sindical da catego
ria. Gursiu uma proposta de política partid�ria. Num momento da
do, O Sindicato pnssou a ser um meio pela qual vamos desenvolver 
o processo de transformação da sociedade."

11 .'\.cho que não cabe a ACO dirigir o moviemtno oper2,rio. É necessá
rio precisar bem nossos objetivos. 

N�o podemos checar a uma articulação nacional, se nao se conse
guirmos definir bem quais são nossos objetivos como movimento. 

- Propondo que se provoque urna reunião com todos os militantes en
gaj�dos no Sindicato, ouvir o que eles tem a nos dizer, que obj�
ti vos tem e que objetivos deveríamos ter para o futuro.;,

- Em Osasco, vamos nos encontrar com v&rios �rupos atuantes, para
definir nossos objetivos até 1981: nossa meta é:- ganhar o Sin
dicato dos uetalÚrgicos, formar 100 novos militantes, Ganhar a

Cooperativa, concluir um Centro de sa�de popul2r e um Centro de
Lazer.

Vamos refletir como fazer a coordenação de nosos esforços se 
' -

sundo os objetivos da C. Operária. Qual vai ser o relacionamento 
entre os diferentes grupos. 

Para mim, os objetivos dos militantes da ACO, é fazer respet 
tar os objetivos da classe. 

Normalmente, os Partidos Políticos colocam os Sindicatos e a pró
pria classe operária� reboque dos partidos, A primeira aspiração 
dos oper&rios e serem resp\:ltados, terem condições de vida digna, 

.... 



, 

nao serem utilizados. Queremos algo novo, buscado por nos mesmcs, 

-"Não fomos eleitos para conduzir, nem para ser vanguarda. Fomos 
eleitos para servir dentro das organizaç5es operárias, lutar_pa
ra que seja a base que decida. Que a 1sembléia seja soberana. 11 

- Necessitamos ter objetivos políticos (não necessáriamente parti
dirios), do contr�rio nos limitamos por objetivos imediatos.

- Preparar lideranças oper�rias para assumir o poder político atrr
ves da ação nas organizaç5es de base: nas f�bricas e nos bairros
Ser fiel i Classe Oper�ria, n�o podemos nem temos direito de ma
nipular.

Nós militantes, temos obrigação de ajudar a classe operária 
a avançar. Ficar só respeitando, sem provocar, não ajuda a cres-, 
cer. Em nome de um falso respieto � classe, podemos cair no con
formismo e no espontaenismo. 

A sociedade não vai mudar só com discussão sobre o custo de 
vida. É nece��á�io_formar lideranças capazes de conduzir o pro
cesso de libertação da Classe Oper3ria. 

- A ACO nao :?Ode ficar por fora do atual processo de democratize. -
ção. Do contr3rio ficará na história como nm movimento omisso.
Temos que entrar sem perder o pé. Entrar e não deixar que algun0
utilizem o povo para seu benefÍci� e outros interesses.

Os militantes da ACO querem unificar seus objetivos para eh� 
gar a uma real articulação. 

§ ] § § § G � § 3 0 � § § §



Assembléia Nacional da Pastoral Operária 
2002/2005 

�INSTRUMENTO DE TRABALHO 

Abril/05 

Este documento dirige-se aos/às delegados/as que participarão da Assembléia. São textos 
que deverão ser lidos, para que ola representante chegue preparado/a a opinar e votar sobre 

as questões da PO em nível nacional 

Querido/a delegado/a 

Queremos, primeiramente, solicitar que nos envie respondidas, as três perguntas que 
seguiram com o 1 º Instrumento de Trabalho. Para informações de todos/as, temos no Brasil cerca 
de 80 dioceses com grupos de PO que deverão participar da Assembléia. Porém, até a data de 21 
de abril, somente duas dioceses haviam enviado as respostas. Foram as dioceses de Mossoró 
(RN) e Campina Grande (PB). 

Portanto, por favor, enviem as respostas, porque elas serão valiosas na avaliação, 
principalmente neste momento tão complicado de conjuntura. Envie também, urgentemente, a 
quantidade de delagados/as (um/uma ou dois/duas) e a data em que chegarão para acertarmos a 
hospedagem. 

Como já informamos antes, nesta Assembléia será referendada uma nova liberada nacional, 
pois Antonia Carrara sairá em fevereiro/2006 e está indicada a Conceição (Arquidiocese de 
Campinas/SP) para assumir. Também haverá mudanças em três pessoas do Colegiado Nacional, 
para o qual já existem as indicações: a Conceição (Campinas/SP) para continuar; a Zena 
(Arquidiocese de Vitória/ES) e a Cristina (diocese de Imperatriz/MA). 

Importante; 

Informamos que, infelizmente não temos mais o apartamento que era alugado para abrigar 
liberados(as) e também visitantes em São Paulo. Por isso, por favor, nos avise se for chegar antes 
do dia 26/05 para que possamos avisar as irmãs da Casa de Encontro Sagrada Família, uma vez 
que as estadias iniciam-se no próprio dia 26105 (Inicio da Assembléia) de manhã. 

Textos para subsidiar a Assembléia Nacional 

Para subsidiar o momento de avaliação enviamos: 

li! Um resumo bem sintetizado das atividades realizadas nestes três anos. Deve servir de 
referência para avaliar o que foi feito e também demonstra o que faltou e que deverá ser 
realizado nos próximos três anos. (2005-2008) 
Resumo sintetizado das decisões da Assembléia Nacional anterior Uulho/2002) 

Para subsidiar o momento de planejamento enviamos: 

Plano de grandes atividades que foi feito para 2004/2005 
Perfil da Pastoral Operária 

Programação da Assembléia 
Data - 26 a 29 de maio de 2005 
Local - Local - Casa de Encontros Sagrada Família a rua Padre Marchetti, 237 - lpiranga - São 
Paulo 

28 anos da Pastoral Operária Naclanal, Celebrando a Vida das Trabalhadoras e Trabalhadores 



• 

p SI: 
l"1•H._, . .,, ,la :---...;_ 1,-..•I - ..,_.,I.� lt•<•J 11..-· .111 ... 1:�r - e.. .. -11,,..,. - �-fl• • 1•aul,,-�1· - < ·..:r" ; i), 1 1 >I) 1 -� )1 )I) 

1 �,.: , •> 11> .\11,.� 1 _,,.,_l • 1 .�,: ttl 1 l 1 ., 1 tl-.l-...J._,1-1_; - J·.-111;.01 I; ... ,,.ti.,-.-,.-..1,.I ., •.i,1; • ..:«•111' ,�. 

Pauta 

Data Atividades Res onsáveis 

26/05 1. Análise de Conjuntura 1. Assessoria a confirmar
com debate 2. Pedro Vasconcelos do CEBI

2. Estudos de (a confirmar)
espiritualidade 3. Equipe de mística da

3. Noite de reflexão e Pastoral Operária
mística

27/05 1. Testemunho de 1. Padre Agostinho Pretto
fortalecimento (fundador da PO)

2. Avaliação das atividades 2. Colegiado Nacional
da PO nos últimos 3
anos 3. Colegiado Nacional

3. Sistematização da
Avalia ão

28/05 1. Planejamento das ações 1. Colegiado Nacional
da PO nos próximos 3 2. Colegiado Nacional
anos 3. Equipe Cultural

2. Sistematização e
aprovação do
planejamento

3. Noite Cultural
29/05 1. Discussão e aprovação 1. Colegiado Nacional

da estrutura 2. Dom Luiz Antonio Guedes
organizacional da PO (diocese de Bauru-SP),

2. Celebração Eucarística bispo de referência da PO
do Brasil

28 ann da Pastara! Dperárta Naclanal, Celebrando a Vida das Trabalhadoras e Trabalhadores
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14ª Assembléia Nacional da astoral Operária do Brasil 

A 14ª Assembléia Nacional da Pastoral Operária do Brasil ocorreu de 11 a 14 de julho do

corrente ano no Centro de Encontros Sagrada Família, bairro do lpiranga, em São Paulo-SP. Com

presença de 
0

delegados de 26 dioceses, estavam representados os estad_os de Maranhão, Piauí,

Ceará, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e

Rio Grande do Sul. 
Até 1997, as assembléias ocorriam de dois em dois anos. A partir de 1999, o prazo entre elas

passou a ser de três anos. 

Eixo articulador 
A Assembléia Nacional é a instância maior da Pastoral Operária. Decide sobre questões mais 
duradouras e gerais. Nesta, foi readequado o eixo articulador, definidas as linhas de ação, 
bandeiras de luta e atividades em nível nacional. O eixo articulador é o que vai guiar todas as 
atividades dos grupos de PO do Brasil. Após adaptação e aprovação pela Assembléia fica assim 
descrito:"Queremos contribuir no debate e nas experiências sobre um novo sentido, uma nova 
organização e uma nova cultura do trabalho. como fonte de realização humana, relacionado com 
outras dimensões da vida (gênero, cultura, meio ambiente etc). A construção deste processo já 
está em andamento e implica na ruptura do atual sistema capitalista, e na construção do projeto 
alternativo de uma sociedade justa e fraterna na perspectiva do Reino de Deus." 
Este texto passa a integrar o documento "Eixo Articulador da Pastoral Operária" aprovado em 1997. 

Linhas de ação 
Dentro deste eixo geral foram definidas quatro orientações ou linhas de ação, que direcionam as 
atividades dos grupos de PO para: 
1- Apoiar/promover as iniciativas de Economia Solidária, com vistas a um novo modelo de
produção, distr"buição e consumo e novas relações sociais.
2- Apoiar/participar da luta e organização dos trabalhadores(as), priorizando a atuação junto aos
trabalhadores(as) desempregados( as).
3- Possibilitar a formação integral e adaptada aos militantes da PO e demais organizações, visando
a preparação de quadros que contribuam com qualidade para debate/reflexão sobre as
transformações do mundo do trabalho e do conflito entre Capital e Trabalho.
4- Como membros da Igreja, queremos se sibilizar e comprometer as comunidades cristãs quanto
à dramática situação dos trabalhadores(as), para que assumam o desafio do Mundo do Trabalho
de forma concreta e profética.

Bandeiras de luta 
As bandeiras que defenderemos em comum estarão relacionadas à NÃO Flexibilização das leis 
trabalhistas (CL T); Auditoria da dívida; Redução da jornada de trabalho; Financiamento de crédito; 
Reforma urbana; Distribuição de renda de forma digna e incondicional; Comércio justo e consumo 
ético. 

Atividades 
A Assembléia definiu a realização de atividades, além das que já estão previstas no calendário. 
Realização de simpósios nas dioceses e estados; comitês de desempregados(as), acampamentos, 
ações judiciais, entre outras ... são as ações propostas para os próximos três anos, sendo que 
antes da próxima assembléia a ocorrer em 2005, deve haver uma avaliação do andamento de tudo 
isto, dentro de um ano e meio. 

Novo Colegiado e Liberação 

O Colegiado Nacional é a coordenação da PO do Brasil. Formado por sete pessoas tem a tarefa 
principal de dar encaminhamentos para que as decisões da Assembléia aconteçam de forma 
concreta. Nesta coordenação existem duas pessoas que são liberadas para trabalhar para a PO 

28 a s d storal pennna Naclanal, Celebrando a Vida das Trabalhadoras e Trabalhadores 
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em nível nacional, principalmente na articulação dos grupos e junto ao Secretariado. Um dos 
coordenadores liberados é José Pedro dos Santos Neto, o Pedrinho da PO do Rio Grande do 
Norte. A outra, que assume após esta assembléia, próximo ao final deste ano é Antonia Aparecida 
da Silva Carrara, a Toninha, da PO de São Paulo. 

Composição anterior do Colegiado 
Jose Pedro dos Santos Neto (Pedrinho) - PO/RN 
Laurenício Mendes da Silva - PO/Minas Gerais 
Marli Aparecida O. Goncalves - PO/Paraná 
Cícero Palmeira da Silva - PO/São Paulo 
Clarice Dai Médico - PO/Rio Grande do Sul 
Padre João Pedro Baresi 
Irmã Elza Aparecida Rodrigues 

Nova composição do Colegiado - aprovada em14/07/02 
José Pedro dos Santos Neto (Pedrinho) - PO/RN 
Antonia Ap. Carrara (Toninha) - PO/SP 
Conceição Aparecida de Souza - PO/São Paulo 
Manoel Rodrigues de Souza Júnior (Júnior) - PO/Ceará 
Paulo Ricardo Becker - PO/Rio Grande do Sul 
Padre João Pedro Baresi 
Irmã Elza Aparecida Rodrigues 

A Irmã Elza Aparecida Rodrigues e o Padre João Pedro Baresi, ambos de São Paulo, são 
assistentes nacionais. O nosso bispo é Dom Orlando Dotti, da Diocese de Vacaria-RS. 

28 anos da Pastoral Dperárta Naclenal, � Aebrando a Vida das Trabalhadoras e Trabalhadores



P no 20 4/200 .... - Ativi 

•!• Visitas aos grupos de se 

1es d 

•!• Contribuição no movimento contra o de e prego 
1. Ações de massa com desempregados . 
2. Trabalho educativo de formação de comitês solidários de trabalhadores(as) nos bairros

•!• Organização e incentivo de experiênci de geração de trabalho e e�d
1. Existência de vários grupos de geração de trabalho e renda (cooperativas e outros) nos

Estados do Brasil, incentivados pelos membros da PO
2. Encaminhamento da formação de uma rede nacional de grupos de trabalho lternativo

•!• Formação 
· 1. Realização do I Simpósio Nacional "O Futuro do Traba ho n oci f'.ie rasileira" em 

2001, com perspectiva de realização do li Simpósio em 2005. 
2. Realização de subsídios (materiais impressos)
3. Promoção de debates mensais sobre "O Futuro do raba o"
4.Simpósios regionais e estaduais sobre "O Futuro do Trab I o"
5. Encontro de Agentes da Pastoral Operária acional
6. Curso de Formação para militantes da PO do Brasil

•!• Publicações 
1. Jornal mensal "Conquistar"
2. Subsídios impressos para os grupos de base e população em geral

•!• 1 de maio - Dia dos Trabalhadores e das rabal adoras 
Em todo o Br::.isil, acontecem celebrações, semanas de estudo ... as m2is diversas 
manifestações de acordo com a cultura de cada local. 

•!• Romaria dos(as) Trabalhadores/as (região Sudes e) 
Acontece anualmente em Aparecida, São Paulo, no dia 7 de se+embro. i=:m 2003, com o lema 
"Mãe, Maria: lutamos por trabalho e justiça todo di ", os romeiros e as romeiras vêm reafirmar 
que a Romaria é "alimento" para a continuidade da luta por defesa da vida e para a denúncia às 
exclusões, como o desemprego, a fome e a falta de partilha, que impedem a plenitude do Reino de 
justiça. 

• Nordestão (região ordeste)
Grande encontro dos(as) militantes da PO da região 1ordeste. 

ti Relação com agências de cooper ção 

•!• Celebrações simbólicas 
1. Santo Dias da Silva - 25 anos
2. Paulo Fey -

•!• Calendário de lutas com outros gru os 
� Grito dos Excluídos · 
� Semana Social Brasileira (Setor Social) 
� Campanha contra a ALCA (Jubileu Sul/Brasil) 
� Campanha da Fraternidade 
� 8 de Março - Dia Internacional da Mulher (Fórum de Mulheres) 
� Participação no Fórum Social Mundial 
>- Coordenação dos Movimer.tos Sociais 
� Fórum Nacional de Lutas dos/as trabalhadores/as desempregados/as 

1, Celebrando a Vida das Tr balh doras e Trabalhadores 



Perfil da Past Operári N cional 

Síntese istórica 

A partir dos fatos gerados pela ditadu a militar, como repressões, prisões, mortes, 
perseguições ... muitos militantes cristãos ficava cada vez mais inquietos diante do desafio de �e 
manterem unidos. Havia a necessidade de alguma coisa que os vinculasse com a lgreJa. 
Começaram a acontecer reuniões, pequenos congressos aqui, pequenos congressos ali. .. Aí nasce 
a PO. Em 1976. E nasce da ditadura. A PO asce de situações de quem estava se afogando. 
Porque era preciso criar algo que respondesse estrategicamente e que também fechasse os olhos 
dos militares, algo que fosse da Igreja, mas que fosse dos trabalhadores. Porque, o que estava em 
jogo eram os trabalhadores. Não era padre, nem bispos. Eram os trabalhadores. 
Atuª-ção junto aos movimentos 

A PO foi o grande instrumento, não o único, mas um grande instrumento, que foi força nas 
greves e nos diversos movimentos de lutas dos trabalhadores, por seus direitos. Força no 
nascimento de centrais sindicais. Força na resistência dos partidos de esquerda. 

A partir dos anos 80, o desemprego crescente e estrutural desafia mais fortemente, a 
atuação da Pastoral Operária. 
Desafios atuais 

O desemprego estrutural tira dos(as) trabalhadores(as), não só os postos de trabalho, mas 
abala a identidade e em muitos casos, arrasa com a auto-estima. Diante disto, apresenta-se para a 
Pastoral Operária, três grandes desafios dentro da atuação no mundo do trabalho. 
>" O primeiro grande desafio é o próprio sistema neo 1 ibera!, que gera o desemprego. As 

demissões seguem em massa. 
>" O segundo é o sentimento que o sistema introjeta nos(as) trabalhadores(as): o sentimento de 

culpabilidade pe o próprio desemprego, que "esconde" as verdadeiras causas das mudanças 
no mundo do trabalho e alimenta o vírus do imobilismo. 

>" O terceiro é justamente a concretização, dentro da nova sociedade, de uma "nova cultura do 
trabalho", horizonte maior, que passa por etapas de construção, na qual deparamos com 
dificuldades como a precariedade dos direitos trabalhistas. 

A Pastoral Operária dentro da CNBB 

A PO é integrante do Setor Pastoral Social da CNBB, composto por 12 pastorais e 4 organismos. A 
CNBB - Conferência Nacional dos Bispos do Brasil possui dez comissões para desenvolver suas 
atividades. Na Comissão 8, chamada de Comissão para o Serviço da Caridade, Justiça e Paz está 
o Setor Pastoral Social e, conseqüenteme te, está a PO.

Estrutura Oficial 

1. Instituto Nacional Santo Dias - fu dado em 20/11/89- Diretoria composta por 5
trabalhadores/as

2. Associação Paulo Fey - Diretoria composta por 5 e Conselho Fiscal composto por 5
trabalhadores/as

O que é a PO 

O termo Pastoral vem da palavra pasto-a: e to. Portanto, a Pastoral tem a função de alimentar. A 
PO pretende alimentar a fé e espera ça dos/as trabalhadores/as. 
A Pastoral Operária é espaço para reflexão da vida dos trabalhadores e das trabalhadoras à luz da 
Bíblia e dos documentos da Igreja. A Pastoral Operária visa ser presença da Igreja junto à classe 
trabalhadora e presença da classe trabalhadora na Igreja. É urna pastoral organizada, composta e 
dirigida por trabalhadores/as. 

Missão da PO 

A PO é presença cristã militante junto aos (as) trabalhadores(as) formais, informais e 
desempregados( as), para: 
lif despertar e organizar mi itantes dispostos (apaixonados), que lutem sempre para a 

transformação que traga vida digna, 

3D , Celebrando a Vida das Trabalhador s e Trabaf adores 



.i:t envolver os (as) cristãos(ãs) no compromisso com os(as) trabalhadores (as) da cidade. 

Mística 

As ações da PO (!eóricas e práticas, são fundamentadas na Bíb!ia, na Doutrina Social da 
Igreja e no testemunho dos mártires, tendo como fonte o excmp.o de Jes s Cristo e o projeto do 
Reino, no compromisso de atuar com o povo e ão pa!"a o povo, com fé na utopia da sociedade 
justa e solidária, tendo como chave, a questão do trabalho. 

Obje�ivos da PO 

- Ser animação e serviço aos movimentos de trabalhadores/as, para fortalecê-los.
- Ser serviço ao conjunto da classe que vive do trabalho ( na produção, fora de!a e entrando nela),
no sentido de promover formação bíb ice/política para formar cidadãos(ãs) protagonistas e
alimentar a esperança. Aumentar a a to-estima de traba'hadres/ s formais, informais e
desempregados/as, p ra que possam exigir direitos.
- /\t!Jar com outros movimentos, em lutas ai amplas, como no caso da ALCA, por exemplo,
sendo "fermento na massa" no rumo de um pro·et de rup�ura.
- Retomar e traba ho de base (permanente), buscando novas rei ções e novos valores, tendo o
trabalho como questão chave, no sentido de fomentar discus ão sobre uma nova cultura do
trabalho
- Incentivar e apoiar a formação de um movime to nacion31 contra o desemprego

Es rutura Polftica Interna (Organicidade) 

•!• Assemb éia 'acional - É a instância max1ma de deliberações. Composta por um 
representante de cada diocese, que deliberam por maioíia si::,p!es. Registramos até o 
momento, presença da PO em 84 dioce es de 16 estados co rasil 
1. Reúne-se de três em três anos
2. Avalia e determina e eixo, as linhas, as a ivid des a serem desenvolvidas nos grupos de PO
3. Referenda composição da liberação nacional
4. Referenda composição do colegiado nacional
5. Referenda o Bispo assistente

•:• Colegiado Naciona, - É instância de direção, compos:o por cinco trabalhadcres/as (sendo dois 
liberados), um padre, uma religiosa e o Bispo assiste te. 
1. Reúne-se de três em três meses
2. Prepara encontros e eventos
3. Pensa a PO: dá as diretrizes dos traba,hos aprov2dos na Assem�léia , 'acional, estabelece

políticas e objetivos; define estratégias
4. Esclarece, divulga e motiv a concretização ce ativ:dades dentro do eixo e linhas de

atuação e:=- PO;
salvaguarda e r1otiv2 o cumprimento da missão.

•:• Secretariado,' ci na! - Composto por membros do Colegiado Nacional com acesso próximo 
à sede do Secretariado, auxili dos oelns/as uncionários/as. 
1. Reuniõe mensais
2. Encaminha e coordena os trabalhos aprovados na Assemb:éia ·aciona!

•:• Liberação Nacio. a rcoord naç�o)- duas pessoas 
1. Organiza o dia-a-dia da PO, realizando os trabalhos aorovados na Assemb!éi::i Nacional,
assessorado/a por funcionários e equipes de: comunicação, 'mu'rieres, formaç.§o
2. Adm;nistra a estrutura oficial
3. Mantém co�respondência com as bases (pessoalmente ou por ou�ras vias de comunicação)
4. Representa a PO nos fóruns de luta parceiros

•:• Coordenações dioc�s . s

. Os grupos de base da �astoral operi1ria atuarYJ diretamente com os(as) trabalhadores(as) nos
bairros, por 

· .. m�i, C-? ebr;:rnd _ a Vida das T.r2,,,,,1f adorn� TriJba/l ,;1dorc_c; 
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meio de celebraçõe"', enccr.tros de formação, ex eriências a:�erriativ2s de ç,er .1y20 de trab lho e
renda. 
Quantidaé o ,..100 nos Est os

--- -----7- �-------- - -[Estado.. , 0 de_?iOC���s __ __, 
1 Ãnlazonas 10_:_1 _______ _, 
1 Bahia 1 º-�--------, 

Ceará 
j 03 _______ -,Espírito Santo I Õ4 

Goiás , o} 
_____ _,_ 

1 03 �Maranhão
1-1Y1inas G_era_is __ �_ 1 10
, Paraíba : 03 

Paraná 10 1 
--------------

Pernambuco 1 OJ ____ _,__ 
Piauí 
Rio de Janeiro 
Rio Gde.do Norte 
Rio Gde.do Sul 

1 01 
' 03
1 0_2
i 05 

--------+---

Santa Catarina : 0_2 
-sTo""PãuG

_____ _ 
i 34 

O que r �:!zamcs 
1 

1. Acampa hamento de grupos de geração .. e trab81�o e renda
2. Formação de grupos de base de trabalhadores(8s) para disc'..!ss20 po ítica sobre <:!e: --:iudanças

no mundo trabalho (ca•Jsas do desemprego, a 1terna�iv:::is c'e trGi:ia!ho ... )
3. Participação e contribuição nos movimentos e fóruns que •êm como pauta, a questão do

trabalr.o.
4. Promoção da formação integral dos militantes dos gru os de base ( )bsídios, eventos, estudos)
5. Apoio, participação e organização de traba!hadores(as) desempregados(as)

Essas rea izações r::.e concretizam em atividades como: si111pósíos, e inários, c minhad2s, 
romarias, celebrações, acam amentos com os desempreg dos(ns), tribunas 'ivr?s em espaços 
públicos, pesquis?s sobre a realidade dos trabalh2.dores(as), cursos d qualificações profissionais, 
contribuindo com vár:as experiências de socioeconomia so!ic2ri2 como: cooperativas, balcão de 
emprego, casa de so idariedsde, grupos de traba!hadores(as� 3�t6nomos de r:rorução. 

Metoc'o!ogia - As a�iv;c.âcl'.:)S unificadas naciona:s Ço real:zad s pe'os �rup0s de b;:ise nas 
dioceses, com autonomia, rrias corr. articulaçf.10. Semp e com a partic:ip ç5o diíeta dos/as 
trabalhadores/as e exc:t..:ídos/as, no sentido de alimentar a utopi , reforçar a cidadania na luta por 
direitos, reeducar para a solidariedade e educar na ·armação po!í•ic;:?, com vistas à transformação 
da sociedade. Sôo ações pedagógicas fundarr.entadss no deser:·10/vimento do ser humano de
forma integral, considerando sua história de vic'a, suas experiências, sua cultura, suas 
potencia/idades, seus valores, afetos e interações . . At1 a também corio "ferml?nto" na construção e 
mobilização das O';_",�niz ções socia;s e trc1b:J'. a 9m comur.hão com "areeiro , no sen�;do de 
dissemin .r as disc•Jssões sobre o desem rego e sobre uma. 1ov2 C"ltur ... do Trabalho. 

Va ores - par:;!ha, sabedoria, consumo ético, gratuidade, troca, solid riedade, com anheirismo, 
perseverança, coragem. 

Prioridades - Fortalecer um amplo '11ovimento nacional de t,aba'!1adores/as desempregados/as e 
Contribuir no debate para uma nova cultura do trabalho 

Princi ais Ativi ad s rea!iz d,·S ('J. ... J�2/ O.;.,} 

Debates sob e o futuro d �ra a .. _g_ 
Realizacos 1: debo:es nos ;::inos Ce 2002 e 2OC3, com s/os seg!J;n�es assessoras/es, incluindo 
a guns nomes ilustres: 
Luiz nác;o L!....' A e'"' Si'v (hoje, Presidente d Rc�t'.:b 1ic::-i do Sras;i): L.--:za '::'" 1.m ,inc (deputada 
federal); Tclm 8 s,,;.:: S� !0s (Mestra e dout0rand e, !-:istó,;a S eia'); C :1c-:;datos ao ç;over o 
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Dia oito de março: Dia intemaciora' da J'u!. er- f0d0r·, r')+:--;-c- t::"'<' 0s•ud0s.. s2.-t:::1z 
t.t Dia 1 ° de rnaio; Oi8 lnterneciom1! do tra .hod0r0s - f0'r0.' -:-crr. rr-er�.êJÇ,Pr7, roteiro de 

celebração, roteiro de estudos, cartaz 
lit Romaria dos Traba!hadores e trabalhadoras - A 00 p2 rtcir:i2 cizi So0·:::e.,2ç'õio c!8 Rornmi<1 As 

reuniões da Coordenaçfto da Rorn::iria fora . esce1;;r.3li-_.:,c';:,s· 2c0r•0cera"l no es�ado de: 
São Paul, Espírito Santo e Rio de Janeiro. 

� Sa to Dias da fi va - .Foram rec1lizad;:i '.1'� '.J;osc<:.e" .. c•yn sJminhadas 
celebrações, vigílias, manifestações etc e iz;1c'0. t.?rr: 2r.'05, 1.1111 dosc;i0 orn todas as
atividades dos 25 o , que or serem m it .. s, �f:ri;,, imp0c;c-. í, 0' r>'1u�i:H·,-i,· m:� re!, �ório. 
O dossiê �nco tra-se à disposição o :-1,:i(,�:1'. t-:c' ccnflê'cc·0r::ic0 u� �,oféu 
Santo Dias, en!regue aos tmbalriadores e entid3des C:'.J<:' 1 utsrr: per cke;•os, v;:i!críz8ncio su8s 
lutas em defesa da vida. Ana Dias eregrinou p0r 1 O '?S .. Rdcc; 00 ?r:,c:;' e :::: 00 '0:c ·.irria gr::1:1c:e 
campanha para que ela recebesse o Prêmio Sa:1�0 Di::is -:0 2irt;;+os wL'r":8"C'S. l:.r: --�zcmbro, 
Ana foi homenagead8 com o Pri�mi 2 A emblói;ci l_,=,g·c-.'.2ti1::1 ,:'.� '.;t,c P;:,:/c. 

Desempreq_ados / � _ ovimP.!"�o_perm_ r..c...eco..·�·=· '-=-"-'-'-

l:t Ela oração de fo:i:for e d? e rtilh sv.'') .. ;c::-i:-- r,:;··.1�0.. de 
desempregados/as 

U Coordenação do r-órum L t d . /a Tr b.'.1"13cl0rnc:, ::J"' :Jc<::"""' .. ,.,,...,,-:;·'),,.,_ 1::t"- a P'J estti 
presente n2s vÉlriac; reuniões deste co etivo, �0 c;c1;'.':::':' rjr, -::,::,n'.<� 1.:'· r_,:---·r 0 2\''.'"';'0 cl::1 luta e 
conquistas.Tem con�ribu•ção pedagóg:c •ndis. ensó•;e 1

• /\s rC'ur,/")cs e".� ,:-,::,0,cir:-:-'8Ç80 do 
movimento acontecem mensalmente na sede d2 PC r:0 S·"10 ?<1L::o ;-:,::ir? :i0::�.;:,- 3çõos como: 
promoção de de!J;:i':es, organ ização de gru;)OS -::, co�;ti)s, C:ivu 1

ç: -=7r 0ic: ;!·:·c:c1•:v2,:; C'.)"r:r·etas dos 
desempregados(as) e apoiar outras !utas. Ações con:0 p�ssc:.:t::is, ,-,ri:<':>S�2çôes sf:o comuns 
ao movimento. 

l'!t Co tribuição com a e r • ur (quan.do p0ssívci) c 1.;<;�0-: �·� r -.::-o�e>"',. r:c;+;-,r__:i2s. '17nteriais 
impressos e assessorias. 

n Acampamento: 1::m São Pau:o, a PO partic:p0v r:2 c0r r.•··-·ç;."0 �P '-' ""' -::c:3�;),,1::e"�º dos 
desempregados e carninhadc1 aos 6rg5os p( b!ico e�:'.":''; ?·s ')'.:!�2 e"'r?g" C"' docun,entos 
SOiicitando ÍSeílÇ80 de . agamento de f.lgu::i e '..!l ('- 2 D,,:_,f0:•L:r;::i_ ;:J"r-'.:1 so:;,:i�:=ir v:::i:c �rr1nS[:'Orf:e 
gratuito. 

tt Encontro acional e Movirn�ntos de Dcsf;'....,;Y00�. 0 : C.-:-':�::!:·..:·;...,,::,s co-r E�con�ro 
Nacional de Movir1entos ce Desemveg8dos. que occ.irr0·.: 00 1 �. -" '7 c:e d•?z0r.':i,o r:!c 2'.)01,, :io 
Bairro lpiranga, São Pau o, com presença de 50 p. ,...;e· ;::,,..,�" e:, ro::'� se,,+: '"JC e es\: dos do 
Brasil. A preparação do encon+ro foi conjur,�<" cor"' o !\�-Jv:mc':tc r:!e T:�:iol.13:-'.•.Ycs 
Desempregados (MTD). 

Traba hos de formação 
n Realizamos de 17 a 21 de ju! o ce 2004. em Si':ic :'.1aulo, e c:..irsc.: ::,i-:::;o:·;-i: -:e ro·m2ç{io i:orn 2 

presença de 71 participan�es, de 14 Estados do P9ís, rep-escr.�:J"c10 um -:0+:,1'. c:e ?G C'ioceses. 
Temos 12 fitas de vídeo re:atando o cont údo ria fnteora. 

t:t Publicados livrinhos da Coleção "Encontros de: �o:-maç5o" 
t:t Realizamos de 13 a '15 de novembro, e contro de forrviaç.So �2c ior2: . o:-::: "Experiências 

alternativa de !raba ho", em Brumadinho, Minas Ger'.l;s, · son-i ;:in:,sc11ç�: de �,c- ;)essoas,
representando 11 estados 

i:f Realizamos oficinas sobre trabalho na 4ª Semana Sofri' 2r·asi1eirn 
n Palestras na Câmara Municipal de Volta Redonda; ºO de Sa"to /\�c'.ró; :.:ncon�,o da JOC; 

Lançamento de ivro em Santo André. 
l:t entrevistas (Rede Vida, Rád:o 9 de ):ilho, Rádio Arné ric3, qér:-'io "C Povo". ?óc:0 V:l'.cia co

Imaculada) sobre a PO e sobre Desemprego e o F• •turo co 'r,:ibaif.o 
l::t Folder" O trabalho e a 4ª Semana Social Brasileira·· 
tt Formação de formadoras p ra assessorar encontros sot)re ç{:-no:o 



Atividades realizadas em 2004 

Trabalho com parcerias 
• Representação da PO junto às Pastorais Sociais da Comissão para o Serviço da Caridade,

Justiça e Paz da CNBB �-

• Participação na Campanha Jubileu/Campanha contra a ALCA
• Participação na Equipe Nacional da Coordenação de Movimentos Sociais
• Coordenação Nacional do Grito dos Excluídos
• Coordenação Nacional da 4ª Semana Social Brasileira
• Núcleo de Assessoria da 4ª Semana Social Brasileira

Trabalho do Secretariado burocrático 
Além ·da rotina normal de trabalho que inclui: secretaria, contabilidade, compras, departamento 
pe�soal, diagramação de publicações e recepção(pessoal e telefone), em 2004 foi aperfeiçoada a 
estrutura burocrática do Instituto Nacional Santo Dias. 
3C Elaborado novo estatuto, de acordo com o Novo Código Civil Brasileiro 
• Elaborados novos projetos de cooperação para parceiros internacionais, que no entanto, não

foram aprovados.
• Elaborados e aprovados, alguns projetos de cooperação para parceiros nacionais, o que nos

permitiu realizar alguns materiais impressos e os encontros de formação.
• Foram organizados os arquivos antigos e novos
Jlt Eleições do Instituto Nacional Santo Dias e da Associação Paulo Fey

Atividades do Secretariado Político 
@ Correspondências (respostas e articulações) 
&' Jornais Conquistar 
@ Acompanhamento das equipes internas (Colegiados, Secretariados) 
@ Acompanhamento dos projetos CCFD e Misereor 
@ .Atualização do Perfil da PO com levantamento de deliberações de todas as assembléias 

nacionais (documento de princípios) 
@ Descrição das. atribuições das equipes da PO (fluxograma) 
@ Perfil político das dioceses 

Publicações avulsas 
• Paulo Fey realizado documento com depoimentos de amigos e familiares de Paulo
• Folder "Futuro do Trabalho" (inglês/português) para o Fórum Social Mundial
3lt Cartão de Natal

Trabalho voluntário de Secretaria 
Foi realizado trabalho de transcrição de 24 fitas cassete e edição das mesmas para que possa ser 
elaborado em 2005, um livro sobre os assuntos estudados. Os assuntos foram os temas abordados 
nos encontros de formação nacional ocorridos em julho/04 com 8 palestrantes e novembro/04 com 4 
palestrantes. São mais de 100 horas de trabalho voluntário. 

Eventos do calendário permanente 
• Dia oito de março: Dia Internacional da Mulher- folder, roteiro para estudos, cartaz
• Dia 1 º de maio; Dia Internacional dos trabalhadores - folder com mensagem, roteiro de celebração,

roteiro de estudos, cartaz
X Romaria dos Trabalhadores e trabalhadoras - A PO participa da Coordenação da Romaria. As reuniões 

da Coordenaçãc- da Romaria foram descentralizadas: aconteceram nos estados de: São PÍul, Espírito 
Santo e Rio de Janeiro. · . 

{ 
•. Santo Dias da Silva - Foi realizado um dossiê com todas as atividades dos 25 anos, que 

por serem muitas, seria impossível enumerar num relatório. O dossiê encontra-se à 
disposição no Secretariado Nacional. 

No mês de outubro, dia 30 é celebrada a memória de Santo Dias, operário que representa 
para nós toda mística e compromisso com a luta urbana. Este ano, rememorou-se os 25 anos da 
memória do Santo Dias e as reflexões aconteceram em todo país, incluindo debates sobre as 

• ·1 



reformas: sindical e trabalhista, que trazem o perigo de perda de alguns direitos dos trabalhadores 
e howe uma motivação para discuti-las, no sentido de que Santo Dias perdeu a vida, lutando pelos 
direitos.Foram realizadas atividades em todas as Dioceses, com caminhadas celebrações, vigíli:;is, 
manifestações etc. A PO e o Colegiado elaborou materiais de reflexão e o Roteiro pua 
celebrações, de forma que as Dioceses realizassem atividades articuladas. Confeccionou ainda, 
um troféu Santo Dias, entregue aos trabalhadores e entidades que lutam por direitos, -valorizando 
suas lutas em defesa da vida. Ana Dias peregrinou por 10 estados do Brasil e a PO fez uma grande 
campanha para que ela recebesse o Prêmio Santo Dias de Direitos Humanos. Em dezembro, .A.na 
foi homenageada com o Prêmio na Assembléia Legislativa de São Paulo. 

Desempregados / Movimento permanente contra o Desemprego 
X Coordenação do Fórum de Lutas dos/as Trabalhadores/as Desempregados/as a PO está 

presente nas várias reuniões deste coletivo, no sentido de contribuir para o avanço da luta e 
conquistas.Tem contribuição pedagógica indispensável. As reuniões da coordenação do 
movimento acontecem mensalmente na sede da PO de São Paulo para pensar ações como: 
promoção de debates, organização de grupos e comitês, divulgar as iniciativas concretas dos 
desempregados(as) e apoiar outras lutas. Ações como passeatas, manifestações são cor;Iuns 
ao movimento. 

• Contribuição com a estrutura (quando possível): custear transportes, estadias, matE:riais
impressos e assessorias.

• Acampamento: Em São .Paulo, a PO participou da construção de um acampamento dos
desempregados e caminhada aos órgãos públicos estaduais para entrega de documemtos
solicitando isenção de pagamento de água e luz e à Prefeitura, para solicitar vale trans-,orte
gratuito.

• Encontro Nacional de Movimentos de Desempregados: Contribuímos com Enr.:.ontro
Nacional de Movimentos de Desempregados, que ocorreu de 13 a 17 de dezembro de 20fJ4, no
Bairro lpiranga, São Paulo, com presença de 50 participantes, representando 8 estac;os do
Brasil. A preparação do encontro foi conjunta com o Movimento de Trabalhadores
Desempregados (MTD). Foram estudados os seguintes temas: "Crise Brasileira: Conju.,tura e
Perspectivas qos movimentos sociais"; "A rea!idade c!o mundo da exclusão"; " O Fu:uro do
trabalho"; Metodologia do trabalho de base".Os movimentos presentes apresenta ré m-se e
trocaram experiências. Do encontro nasceu uma articulação nacional de movime ,tos de
desempregados, composta por: Pastoral Operária; MTD - Movimento de trabalnadores
desempregados; MNCR - Movimento Nacional de Catadores de materiais Recicláveis; MLB -
Movimento de Luta nos Bairros e Fórum de Luta dos trabalhadores desempregados. Es•e grupo
vai se encontrar em Porto Alegre, em janeiro. A presença do Secretariado Nacional da PO foi
solicitada de forma especial, devido à grande contribuição pedagógica, realizada e reconhecida.

Trabalhos de formação 
• Realizamos de 17 a 21 de julho de 2004, em São Paulo, o curso nacional de formação com a

presença de 71 participantes, de 14 Estados do País, representando um total de 36 Dioceses.
Com certeza, foi um grande momento de oxigenar as mentes e apaixonar corações de homens e
mulheres na revitalização da caminhada da Pastoral Operária do Brasil. Temos 12 fitas de vídeo
relatando o conteúdo na íntegra.

X Realizamos de 13 a 15 de novembro, encontro de formação nacional sobre 
"Experiências alternativas de trabalho", em Brumadinho, Minas Gerais, com presença de 
50 pessoas, representando 11 estados 

• Realizamos oficinas sobre trabalho na 4ª Semar.a Social Brasileira
X Palestras na Câmara Municipal de Volta Redonda; PO de Santo André; Encontro da JOC;

Lançamento de livro em Santo André. 
• entrevistas (Rede Vida, Rádio 9 de julho, Rádio América, Rádio "O Povo", Rádio Milícia da

Imaculada) sobre a PO e sobre Desemprego e o Futuro do Trabalho

' .



Visitas da coordenação (liberado/a)nas dioceses - animação e (re)articulação 
� t 

MÊS ESTADO DIOCESE ATIVIDADES 
Maio / � 

/ 

Maio J 

( 
.Maio 

Julho 
� 

Agosto \
\ .  

Setembro 

Novembro 

Novembro 

Trabalho 

Gênero 

' 

Maranhão Imperatriz 
·� ' São Luís 

Piauí 
\ 

Teresina 

Espírito Santo l Vitória 

Rio Grande do Sul 
�� 

/ 

Maranhão \ r, Bacabal (Pedreiras) 

Rio de Janeiro 
� 

Nova Iguaçu "'
\

Rio de Janeiro 
v 

Volta Redonda 
! 

. � 
j 

Ceará Fortaleza , ' 

, 
Micro Macro 
• Conquista de vale • Fórum de Lutas 

Visita a grupo de base e Centro de Pastoral 
Audiência com Bispo/ conversa com militantes de base 
Audiência com Bispo/ visita ao Centro de Pastoral/. visita a experiência de 
reciclagem 'Emaús"/Encontro de articulacão da PO Nordeste 
Visita a 4 experiências de trabalho (cooperativ�s)/ Reunião da Romaria dos 
Trabalhadores/ Reunião do Colegiado/ Congresso Estadual da PO-ES 
Reunião com coordenação estadual/ Fórum da Romaria dos trabalhadores/ 
visita a experiências com desempregados ligados ao MTD/ Audiência com 
Coordenador Pastoral 
Reunião com coordenação/ Assembléia estadual PO-MA/ visita a experiência 
de trabalho (oficina) 
Reunião com Padre Agostinho Pretto, Gabriela Fey e lideranças da PO 
diocesana 
Reunião da Romaria dos Trabalhadores/ Reunião com lideranças/ Palestra 
sobre "Futuro do Trabalho" na Câmara Municipal/ Visita a Memorial dos 
trabalhadores 
2° Encontro de articulação da P.O nordeste 

. 
Micro 
• Debates mensais sobre ·o Futuro

Macro 
• 1 ° Simpósio Nacional" O 

transporte gratuito por um dos Trabalha-dores do Trabalho Futur do Trabalho na 
ano, no município de desempre-gados em • Simpósios regionais "O Futuro do Sociedade Brasileira" 
Campinas - São Paulo funcionamento Trabalho na Sociedade Brasileira" • Encontros de formação

• Atos mensais nas praças .. Grupos alternativos de • Palestras e oficinas ministradas nacional
do centro de São Paulo geração de trabalho e pelos coordenadores • Encontro Nacional de

• Acampamento renda • Celebrações temáticas sobre o desempre-gados

< 
trabalho (motivação do 1 ° de maio) • Debates e grupos formados

' • Debates sobre as reformas sindical pela motivação do Boletim
e trabalhista (motivação de Santo Conquistar e demais
Dias) publicações temáticas

X Grupo "Margarida Alves" de 111 Presença massiva de lllJ Presença prioritária de • Encontros de.formação,.
trabalho de confecção mulheres nos grupos coordenadora liberada, como sinal específicos, celebrando .. o· 8
surgido pela motivação da alternativos de trabalho e da prioridade do trabalho com o de março em diversas
publicação temática do Dia renda, nascidos pela olhar feminino dioceses do Brasil .• 

Internacional da Mulher - 8 motivação da participação • Assessoria específica sobre • Dia de estudo sobre gênero

• 

'# 



• 

't 

" de março de 2004. na Pastoral Operária gênero para a coordenação em nível nacional Uulho/04) 
• Coluna específica para temas da motivou estudo de dois dias 

questão da mulher no Boletim sobre gênero na 
Conquistar Arquidiocese de Porto 
Encontro com grupo de PO e Alegre - Rio Grande do Sul 

) 
convidados/as, na diocese de Ubá- • Presença celebrativa de

.,/ 
Minas Gerais Uunho/03) Ana Dias (viúva de Santo

. Dias) em 10 estados do
Brasil
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Sindicato dos 
Com base em: 

Pereira, 

T rabalhodor0s 
São Joao de 

Sede Administrntívo: 

r)flcio

l�1açu

tvtg,..1e! 
de Novo 

Parocombi, lto.guoí, 

Mendes e V assovras 
Iguaçu -- RJ -- Te!. 767-0387 

Do: Sindicato <'!os 'I'ralx-1lh21dorC'"s c'1�1 T:ransport.es 

Rodoviãrios de Nova Iguaçu. 

/\o. I2.mo. Sr. PropriC'tÓxio da Ernprcsa; �� �(:)� � ��\!)\ \
�

IJ.rno. c,,.-
l.J\ . ..

0 SjndJcato do� �rabalh�dorcs Gn Transportes 

r�odoviár io s de Nov<1 .f<Juaçu, sf•mnre rricintcve COP'\ c,,ta cone e i tuada empres.-::;. 0 

com V.Sa., diSlogo fr�nco e aberto, norteado pe!o re8ncito e sinccrJ.�odc. 

Iml::u :i.dos destes mesmos sc.nt .imentos, senti.mo -

-nos n .:-1 obr iqa.çao de OJ� icntar e comun i.car .1. V. S.:i. , nuc no�;so Sindico to d,::, 

cJ.:.1sse continua Sf.?ndo a úrüca ent:ic1nc!c. rcnr.cs1.::nt;:it i Vd (i.1 ca teqor ia , 10 

Transporte <.lC' cargê?. nos rrnmicípios ôe Novü .Tquaçu, �Õo .Joao ele :vieriti, N.i. 

lóp<'lis, Para.cambi., Miguel Pereira, P;1ulo de Front ·_;n, ria.ti dC:."' Alferes, M�n 

de!::' e Vassouras, le(FÜrncntc reconhcc ido pelo \1 in istór io do 'I'rabalho e ?re

vid6nc ia Social. 

• 

Informamos, outrossim, .::1 V. Sa., que a suposta 

t, .,tidade de c1asSf.:' cr i,1da. em Nova Iguaçu, que S(' .int i tu l,] reprt2scntantc 

dos trabalh.:,dores da. carga, encontra-se impu9nAdi:-1 no Min.isté-r io do Traba-' 

lho e Previd�ncia Social, atr�v&s �� Instrução Nor�ativa n9 09, nâo rn.0en

do, assim, praticar quaisquer atos cm nome da classe·, oor Uf.ê•gitimidadc de 

reprcsentaçéio. 

Informamos., ainda, <J'.le somente a just:içu con

cede leg i. t ímtdade as novJs ent ülade de classe e como nao há nenhur.a. dcc i-' 

sao judicj_al em favor du referida entidnde, e ternos a ccrtezc cme não have 

ra, V.Sa., encontra-se totalmente ã vontade pa.2 ignorar a cx·stenciJ des

te grupo ilegit.iMo que procur;:i desunir uma class0 que n.o lon0O dos ano�:; 

permanece coes�, na b\sca dos ideais mais lcgltimos. 

Serr1 maJs para o momento, cclocamo-nos a intci 

ra dispos iça.o de V. Sa. , para guéli squer informações sue S(' f :i zerem necossá

r i.a s e aproveitamos a oportunldadC;: para enviar-lhe votos d.e estima e con

sideração. 

Atenciosamente, - - -- ·- . .  ,. .... .... . 
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•:• Escolher 5 músicas -
•:• Bob e rinho - M;:ría 
·: L embrarx;a - Pedro Vela para o Agostmo/ texto para os tresentes (?} 
•.• Ver com a JOC - Coordmaçiio/ Depoimmto/ EecoréJ<_,,'ÍiJ/ leih.ra Bh!ica/ Poema/ Conridcidos da JOC

Celebração de aniversário de 79 anos de idade e de SO anos de ordenação do Padre 
Agostinho Pretto 

11' ica -

ACOLHIDA 

JOC - Benvindas e benvindos a esta Casa 

PO - Benvindas e benvindos a esta celebração. Todas e todos hoje aqui presentes 
fizeram e fazem parte de uma caminhada. De uma contínua e constante celebração 
em favor da vida. Como esta, mais cinco celebrações com o mesmo motivo, 
acontecem pelo Brasil. 

MEMORIA - Louvor 

JOC - Nesta caminhada que hoje celebramos está Agostinho Pretto. Padre Agostinho 
que caminhou e caminha com a JOC desde os anos 60, como fundador e assessor. É 
sempre o jovem sacerdote assistente-eclesiástico da JOC. 

PO - Caminhou e caminha com a PO, desde antes de seu embrião , como na reunião 
no bairro Ipiranga em 1961. Foi assistente eclesiástico da PO Nacional em 1994 e 
incentivador sempre. 

JOC - Caminhou com a ACO. 

PO - Caminhou com a Associação Nacional dos Presbíteros, como Presidente. 

JOC - O Vigário de Nova Iguaçu/RJ caminhou por tempos difíceis da ditadura militar. 
Anos 70. Tempo de perseguições, quando acolheu os perseguidos. 

PO - O Vigário de Nova Iguaçu/RJ caminhou por terras longínquas. Terras da 
França, onde acolheu e deu força aos "refugiados" . 
1\Nos encontros, a garrafa de pinga sobre a mesa ... e o olhar ... Apenas o olhar 

sobre ela, imaginando-se o que se passava no BrasJJ. Sem palavras. Só com o olhar. 
Só con1 o coração, com os sentin1entos. Para matar a saudade, olhar os aviões da 

Varig no aeroporto ... /1 

JOC - Padre Agostinho caminhou e caminha na ação e no coração de quem o 
conhece. Com os pés firmes na conjuntura. E a cabeça firme nos sonhos. Mas 
grandes sonhos ... 
Caminhar, caminhou ... Tem muito a caminhar. E queremos seguir junto ! 



, 

Música 

PALAVRA 

PO - Quem conhece Agostinho diz que ele caminha com a certeza na frente e a 
história na mão. A certeza à frente, construímos juntos, dia após dia. A história está 
na nossa memória, na experiência de cada um e também na palavra, que é a 
história do povo de Deus. Desta palavra, ouviremos .......... , cap., vers ..... . 

•!• Leitura Bíblica 
•!• Homilia - Profissão de fé 
Introdução da homilia: Na fala das pessoas, que acompanham esta 
caminhada, uma verdadeira profissão de fé 

. Depoimentos 

Pela PO - Waldemar Rossi 
Pela JOC - ? 
Outros( as) convidados( as) 

Música 
OFERTAS 

Música 

PRECES 

•!• Numa palavra, o que ofertamos para a continuidade desta caminhada? 

•!• Preces expontâneas 

•!• Poema 

COMPROMISSO 

•!• Fala do Padre Agostinho e puxa o Pai-nosso 
•!• Pai-nosso 
PO - Neste encerramento de celebração e reinício de caminhada vamos selar o 
nosso compromisso. Desejando que quem esteja do nosso lado neste momento 
permaneça do nosso lado, estando longe ou perto. E para perpetuar esta 
presença, simbólica ou real, o abraço da paz entre todas e todos. 

•!• Abraço da Paz 

Músi � 
PO - Agradecendo a todas e todos que seguem nesta caminhada, encerramos 

esta celebração com a partilha. Partilha que faremos com bolo e vinho, na sala ao 
lado. Boa noite e boa caminhada. 

Música de fundo (me o 1níc10) 
"Procuro viver a opção pelo mundo dos trabalhadores e preferencialmente dedicar o ministério 

sacerdotal aos operáriosF excluídos e pobres. " 
PeAgostinho Pret:tD 



o/amos ce{e6rar 

uma caminhada 

de 79 anos ... 

dedicados à 

ce{e6ração da vida 

Cefe6ração áe aniversário áe 79 anos 

e áe 50 anos áe oráenação áo Paáre 

.Jlgostinho <Pretto 

(])ia 28 de março de 2003, 

às 19 horas 
:Na casa áa JOC - Juventuáe 

Operária Catóúca 

<J(ua Conáessa áe São Joaquim, 215 

<Befa Vista -São Paufo 



Caminhar, caminhou ... 

Padre Agostinho Pretto, um dcs 

grandes colaboradores da construção 

da nova sociedade, hoje reside em Nova 

Iguaçu, Rio de Janeiro. 

Está completando 79 anos de 

idade e 5 O de sacerdócio, nu ma 

contínua e constante celebração da 

vida, a serviço do fortalecimento da 

luta do povo. 

+ Assistente eclesiástico da J OC

Juventude Operária Católica nos 

anos 60

+ lncentivador da ACO - Ação

Católica Operária

+ Presidente d a As soei ação 

Nacional dos Presbíteros 

+ Assistente da PO - Pastoral

Operária

Padre Agostinho caminhou e 

caminha na ação e no coração de quem 

o conhece. Com os pés firmes na

conjuntura. E a cabeça firme nos

sonhos. Grandes sonhos ...

Caminhar, caminhou... Tem 

muito a caminhar. E queremos seguir 

junto T 

"Procuro viver a opção pelo mundo dos 
trabalhadores e preferencialmente dedicar o 

ministério sacerdotal aos operários, 
excluídos e pobres. " 

Pe.Agostinho Preito 



o/enfia e ... 

So{üfariamente, 

Traga a[go de comer 

e/ou de 6e6er 

Com amor 

Pastoral Operária do Brasil 

Contato:3105-1393 

E.mail. po.nacional@iz.com.br

JOC - Juventude Operária Católica 

Contato: 3105-5146 

E.mail. jocb@uol.com.br
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* ESQ EMA PREPARADO PELO Dl.ÁCONO JORGE LUIZ

Celebração santo Dias 

30 DE OUTUBRO DE 1970 30 DE OUTUBRO DE 2004 

25Anos de 
memória 

I

luta 

e esperança 

"O lugar que a gente 
sonhar pode 

existir e existirá."' 

SUGESTÃO CADA REGIÃO OU PARÓQUIA ESCOLHE A MELHOR DATA



PROPOSTA DE Ct.:Lt.:HRA<;AU U .. ;llM�NILA 

25 Al\OS DO ASSASSINATO DE SANTO DIAS DA SILVA 

RITO INICIAL 

I) ABERTURA - Canto n'' I • Vem ó Deus da Vida. em nos ajudar! (oficio divino) - proclamado

2) .--\COLHIDA

ANIMADOR/A: Irmãos e Irmãs. companheiros e companheiras! Estamos reunidos para celebrar o nome 
e a memória de Santo Dias Da Silva. Não celebramos a sua morte, porque morte não se celebra, se 
denuncia. Celebramos sua vida e ressurreição, a luta e a esperança de tantos trabalhadores e trabalhadoras 
que. ao longo dos anos, resistiram e ainda resistem a todos dramas provocados pelo desemprego, a 
violencia e a exclusão, mas que seguem firmes na crença de que o Deus da vida, o Deus da libertação 
nunca nos abandona. 
• Neste instante entram símbolos da luta dos trabalhadores (cartazes, objetos de trabalho, etc).
• Canto nº 2 • Javé, o Deus dos pobres, do povo sofredor ...

ANIMADOR/A: "Quem perde a história, perde a memória. Quem perde a memória, não volta para casa". 
Por isso, a celebração dos 25 anos da memória do assassinato de Santo Dias da Silva não é para nós 
moti\'o de tristeza, mas sim memória de exemplo que nos traz esperança e confiança em nossa própria 
força de transformação, pois "o lugar que agente sonhar pode existir e existirá". 
• '7\este instante entram símbolos de sinais de transformação• cooperativas, clube de mães, economia

solidária, etc.
• Canto nº 3 • Vai ser tão bonito se ouvir a canção ...

3) ANIMADOR/A: Recordação da Vida de Santo Dias Da Silva

Leitor/a 1: Dia 30 de outubro é o triste aniversário, pois assassinaram Santo Dias, um grande líder 
operano. 
Leitor/a 2: Foi colono e lavrador, tratorista e bóia-fria, foi expulso de suas terras, como a grande maioria 
do povo do campo. 
Leitor/a 1: Mudou-se para a cidade grande, começou sua missão• lutar por melhores condições de 
trabalho, salários justos e o fim da exploração. E para conscientizar e organizar o povo estava sempre em 
reunião. 
Leitor 2: Falava do Evangelho, palavra em libertação. Participava do sindicato e também da comunidade, 
não faltava a Santa Missa. era Ministro da COMUNHÃO ... 
Leitor/a 1: História da morte de Santo Dias ... 

* Canto nº 4 • Santo Dias

LITURGIA DA PALAVRA 

• CELEBRANTE: Introdução - Procissão da Bíblia
• Canto nº 5 • Quem nos separará ...

4) .--\NlMADOR/A: Introdução
Primeira Leitura: FI 1, 14-26 (viver é cristo morrer é lucro) ou 2 Tm 4, 6-8 

ANIMADOR/A: Introdução 
Evangelho: Mt 10, 16-22. 26-33 

5) CELEBRANTE: Partilha da Palavra (reflexão);

Canto n'' 6 • Pai nosso dos martíres .. 
• Reza-se o PAI NOSSO



RITO FINAL 

6) CELEBRANTE: Oração do Povo Trabalhador

Senhor Deus da Vida, Pai e Mãe dos trabalhadores. e das trabalhadoras do Brasil. 
Por intercessão de teu fiel operário Santo Dias Da Silva. mártir da justiça no mundo do trabalho, 
Dá-nos força e coragem neste tempo de crise e de dificuldades. 
Ajuda-nos, Senhor, para que a exemplo de Santo Dias, possamos apoiar os fracos e empobrecidos. 
Animar os tristes e amedrontados e sermos para todos profetas da esperança. 
Comprometidos com o Evangelho de JESUS CRISTO, unidos e organizados. 
Queremos construir a nova sociedade, com geração de trabalho e renda para todos, seja através do 
emprego de carteira assinada ou da produção popular, 
Com amor, justiça, solidariedade, cooperação e fraternidade no trabalho, 
Com pão partilhado em todas as mesas, 
Com saúde e educação para nossas crianças, 
E vida digna para todo povo Brasileiro. 
Pelo martírio de Santo Dias Da Silva 
E a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, 
Abençoa, Senhor, todas as Pastorais, Associações e movimentos. e hoje de uma maneira especial a 
Pastoral Operária e a todo povo trabalhador do Brasil 

AMEM! 

Canto nº 7 - Palavra do Reino 

7) Celebrante: Compromisso com os Mártires da Caminhada

Animador/a: Celebrando a Páscoa de Jesus, e sempre na vigília e na caminhada do Reino, fazemos na fé, 
a memória de todos os martírios, assumimos a história com Esperança e abraçamos no Amor estes 
compromissos: 

Todos: 
Na família, no trabalho, na luta e na festa, seremos sempre testemunhas alegres da Páscoa. 
Meditaremos e anunciaremos a Palavra de Deus e celebraremos a Fé e a vida em comunidade. 
Participaremos ativamente do (no) Sindicato. da (na) Política, do (no) Movimento Popular. 
Lutaremos pela Terra ou (Reforma Agrária) e pela Moradia ou (Reforma urbana), pela Saúde e pela 
Educação, pelo Á Água e as Florestas, pelo Trabalho e pelo Lazer. 
E contestaremos o neoliberalismo e o latifúndio. a corrupção e o servilismo, o consumismo e a 
manipulação. 
Jovens e crianças, mulheres e homens, no campo e na cidade, diferentes nas culturas e iguais nos 
direitos, seremos um Povo só, nos muitos Povos desta Pátria Grande. 

8) CELEBRANTE: Benção Final (todos/as erguem as mãos)

Que o cami�ho seja suave aos teus pés / Que o vento sopre leve em teus ombros,
Que o sol bnlhe sobre a tua face / Que a chuva caíam serena em teus campos,
E até que eu te veja de novo / Que Deus te guarde na palma da sua mão.

TODOS/AS: Fortalecidos pelo testemunho de nossos mártires e acompanhados pela ternura da Mãe 
Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Axé, Aleluia! 
Vamos em paz e que o senhor nos acompanhe .. 

Canto Final nº 8 Viver e não ter a vergonha de ser feliz. 
Neste instante criança, jovens .. adultos e idosos entram quase correndo com balões (bolas de gáz) cheios 
ou outros gestos que simbolizem ressurreição e vida. 



CANTOS DA CELEBRAÇÃO DE SANTO DIAS 

Canto n·· J · 
vem. ó Deus da vida. vem nos ajudar! (bis) 
vem. não demores mais, vem nos libertar! (bis) 
venham celebrar o amor de Deus! (bis) 
Pois fez uma aliança com o povo seu! (bis) 
Desta caminhada ele é força e luz! (bis) 
É quem nos reanima, ele nos conduz i (bis) 
Vejam como é boa a nossa união! (bis) 
Vejam como é bonito, ó irmãs e irmãos! (bis) 
Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito ! (bis) 
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito' (bis) 
Aleluia irmãs, aleluia irmãos 1 (bis) 
Povo reunido faça louvação! (bis) 

Canto nº 2: 

Javé. o Deus dos pobres, do povo sofredor 
Aqui nos reuniu pra cantar o seu louvor 
Pra nos dar esperança e contar com sua mão 
Na construção do reino, reino novo, povo irmão' 

Canto n" 3: Vai ser tão bonito se ouvir a canção. cantada de novo/ 
No olhar do homem, a certeza do irmão, reinado do povo 

Operário de sonho criança, / operário da terra e oficina 
Operário que um dia se cansa, / de esperar as mudanças de cima 

Operário, esperança que vela. / operário suado, sem fala 
Operário algemado na cela, operário calado à bala 

Entre nós órtàos choram carícias, / de ásperas mãos de ternura 
Que morre em piquete vencendo/ a mão que lhe mata e tortura 

Só o rosto do amigo tem nome, / e lugar em uma vida futura 
A terra e a história consomem / o covarde. a opressão e a impostura 

SANTO, A LUTA VAI CONTINUAR/ OS TEUS SONHOS VÃO RESSUSCITAR 
OPERÁRIOS SE UNEM PRA LUTAR/ POR TEUS FILHOS VAI CONTINUAR 

É o gás, é o choque, é a tosse,/ fumaça, cavaco, ferida, 
Pobreza com fome. cansaço / doença, hora extra perdida 

É a máquina quieta, parada,/ é a greve, o piquete, a política 
É o peão com a vida danada/ entre a fome e a dor da sevícia 

É o sangue que orvalha a justiça, / dá a flor. dá o fruto e o pão 
Ternura nas mãos da cobiça/ se vinga em nova estação 

É Santo que a morte não mata. / soluços de Anas Marias 
Nos órfãos que perdem seus pais/ renascem as idéias um dia. 



Canto n'' S

Quem nos separará? Quem vai nos separar, / do amor de Cristo, quem nos separará') 
Se ele é por nós, quem será, / quem será contra nós') 

Quem vai nos separar do amor de Cristo, quem será') 

Canto nº f>

Pai nosso dos pobres, marginalizados' 
Pai nosso dos mártires, dos torturados !

1) Teu nome é santificado/ naqueles que morrem defendendo a vida
Teu nome é glorificado/ quando a justiça é nossa medida
Teu reino é de liberdade/ de fraternidade, paz e comunhão
Maldita toda violência/ que devora a vida pela opressão, ôôôôôô

2) Queremos fazer tua vontade/ és o verdadeiro Deus libertador
Não vamos seguir as doutrinas/ corrompidas pelo poder opressor
Pedimos-te o pão da vida / o pão da segurança, o pão das multidões
O pão que traz humanidade / que constrói o homem em vez de canhões, ôôôôôô

3) Perdoa-nos, quando por medo/ ficamos calados diante da morte!
Perdoa-nos e destrói os reinos/ em que a corrupção é a lei mais forte
Protege-nos da crueldade/ do esquadrão da morte, dos prevalecidos
Pai nosso revolucionário / parceiro dos pobres. Deus dos oprimidos, ôôôôôô

Canto nº T 

Palavra viva do Reino na boca de cada irmão 
Palavra que fortalece, anima e esclarece a nossa união 

PALAVRA DO MEU SENHOR É FORÇA VIVA DE PAZ (BIS) 

Louvor que nasce da história, do dia a dia do povo 
Louvor ao Deus verdadeiro, fiel justiceiro, Pai do mundo novo 

O NOME DO MEU SENHOR É FORÇA VIVA DE PAZ (BIS) 



,. 

Canto n'' 8 Viver 

Viver E não ter a vergonha de ser feliz 
Cantar e cantar e cantar 
A beleza de ser um eterno aprendiz 
Ah I Meu Deus ... Eu sei ... Eu sei 
Que a vida devia ser bem melhor e será 
Mas isso não impede que eu repita: 
É bonita, é bonita e é bonita (bis) 

E a vida? E a vida o que é diga lá, meu irmão? 

Ela é a batida de um coração 
Ela é uma doce ilusão, ê ô ... 
Mas e a vida. Ela é maravilha ou é sofrimento? 

Ela é alegria ou lamento? 

O que é, o que é, meu irmão? 

Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo 
É uma gota, é um tempo, que nem dá um segundo 
Há quem fale que é um divino mistério profundo 
É o sopro do criador 
Numa atitude repleta de amor 

Você diz que é luta e prazer 
Ele diz que melhor é morrer 
Pois amada não é e o verbo é sofrer 

Eu só sei que confio na moça 
E na moça eu ponho a força da fé 
Somos nós que fazemos a vida 
Como der, ou puder, ou quiser 
Sempre desejada, por mais que esteja errada 
Ninguém quer a morte. Só saúde e sorte 
E a pergunta roda 
E a cabeça agita 
Eu fico com a pureza da resposta das crianças 
É a vida. É bonita e é bonita. 

Viver 

A:\CELEBRAÇÃO DE SANTO DIAS.doe 
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I N T R O D U C Ã O 
---· -... -------- - �-·· -----·-· -

Sabendo que nossos Bispos atrav�s da CPB13, solicitaram aos diver 

sos setores de Igreja que comp8rtilhassem com eles da preparoç�o da re 

uni�o de Puebl�, n6s, membros do �ç�o Cat6lico Oper;ria do Brasil, em 
unieo com os secerdotes que nos 8judem a cr@scer como Igreja no meio 

opererio, nos pere,untomos: - Como compertillwr com os Bispos? 

Refletimos e tentamos �odestamente, colaborar da seguinte forma: 

1 - EstudBr os documentos de fí1edellin. 

2 - Responder a duos grandes quest�os: 

a) Como onde a nossa vid2, a vide do povo e do closse
, . ? operorH1. 

(nealidade).
,

b) Corno esto nossa presença de Igrejo, no meio

r�rio, ou com que vis�n trobelhamos?
(Evc.1n:;eliz.aç20).

ope-

11 Sabemos que D Igrejo Latinoemericeno, em Medcllin, concentrou 
seu interesse sobre o homem lotinoemericeno, 0ue vivia um momento de

cisivo de seu processo de tronsformac�o. 

Ela alertou 8 opiniro pÚblico, rnostrendo nue o posso é .SALVÍFICO 
quondo se d; o VERDADEIBO DESZ�VOLVIM3NTC, que é pero TODOS o ceda um, 
c1 PASSAGE�1 DE CONDIÇÕES MEl\1OS BUM 1'·:··_I\S I',. CONDIÇÕES M,'\IS HUMJ\NAS. 

Ela se decidiu em primeiro luger, o ume Presenço intensa e reno
vede no setor do promoç�o do homem e dos povos do Continente, por2 os 
valores do Justice, de Pc1z, da Educ8ç�o e do hmor Conjugol e� PROCURA 
DE UM!i. EVAFGELIZA(_,ÃC E EDUCAÇAO DA FÉ, que élcomponhe os profundc1s 
MUD,\11('..l\f:'. DJ\S CONDIÇC::a::s DE VID.''..". 

Hoje, depois de 10 enos de desenvolvimento econ5rnico e d� indus -

triolizoç;o e�plosivF, nos perguntemos: 

Como esscgurer n continuidode deste Igrejél? 

Que o Espírito ilumine o todos nós, e, de um modo todo porticulor 
aos nossos Bispos em Pueblo, sõo os nossos votos o 2 nosso prece, 



SIJ\TTEi3E DO DOCUI"!ENTO 
· ------- ·- .. -- ... . . .  ·· ··-·-.. -·--

Como o texto 6 um pouco 
facilitar suo leiturD. 

extensa, opresentomos , oqui ume sintese psra 

1. SITUAÇlO_�J2.A CL\8.SJ� __ OPERLn.t, _JCJE_,__ liO __ BHA:iIL

Procurs�os evocvr o CUSTO, no vido opcrfrio, do evidente profresso de
industrieliZ8Ç�o no Brosil.

1.1 Concentroç�es dasumonos d� populoç�o nos ;rcrs suburbanos e nos can
teiros de obr8s, grcnde numero deles itinerantes. 

1.2 

1.3 

Exp�.o�o�Õo de. umél rneo--d� (_)br� DÓCII, e BMU\.r:_11\: s01.�rio .,_ cujc p0élcr
aqu1s1t1vo v21 sompre diminuindo, horns extr2s, frcqucncio dos oci
d�ntes da trebPlho, Sindicotos deficientes a dependentes, n5o oplic� 7

çeo dns leis trobolhist�s, rotetividPde do emprego focilitado pelo 
FCTS, etc. 

Marginolizeç�o sociol, econ5mice e pol{tica - o opcr�rio n5o tem a
cesso oos bens �ue seu trabclho produz, perde sua cultura, � alienado 
pele prop2�2nda, etc. K5o p8rticipo da oirJnizoc�o d2 sociedade nem 

, .T ,_ 

) 
-

do troboli10. 1,,ao tem voz, nem vez. ,lepre2sor: trDz o medo. 

1.4 POR (:UE TUDO ISflO? 

2. 

2.1 

2.2 

2.3 

O modelo de desenvolvimento 11 Cepitclismo dependente essociado" cujos 
centros de decis20 estão fora dn p8Ís 1 ocrcscentB os vícios inerentes 
80 sis!ernP copitolista:- concentrsç5c. crescente do rendo para alguns, 
exclusao pera outros. 

CC PTI:'.\TU;� A PAIXÃO DO CHISTO, CONCRETM1B:"TB COND:CFi\DO NA 

PESSC.'\. DO POP.r{E F,�LO .f:ISTEM/ i'i.DORI.JJCH DO LUCi{O. 

A EV;\r::G1�J,Ií'.,_l\(;J'O DA CJ,LS'::-s OFBR.!tRIL 
----·-- -- _, _____ --- .. -- -·-----

Constatomcs �ue e classe oper�rio n�9 � atinfida pela evangelizoç�o, 
mesmo com o esforço renovado dvs poroquios, nem mesmo em profundida
de pel8s "comunidocl.cs de b8se". Como cl�,sse É UM!.. TERRJ. PHÓPRL\ em 
que deve nescer "Dr'1 CRi r)Til�(ISI"JO INDÍGTmA i'. 

O primeiro pG sso dP evangclizc1ç20, seri'.":1 o de .E:r;c_oJ'-,ffi:CÊ--L,:1., nos seus 
valores, nos ouresc�es oue scfre, nos suJs lutas pn�o libert2r-se, e 
aseic o todos �s homens. Reconhecimento e rcspeit6 s�o condiç�es do 
encontro. 

D'J encontro nosce e 0.iÓlc,r o fci t,: rle OSSCUTJ\. porr:i copt:.:ir e REVEL\R os 
11 sinDi s do tempo" néJ histÓri o do movimento _012er_.:.ri_Q_ . Hccusci do p8ca
do que siinific� o esforço de libert�ç8o, construçeo de um Mundo Novo 
pela exigencia do estrutnres de justiço e o ofirmeçeo d8 dignidcde do 
pessoe nas suas i�plicDç�es cornunit6ri3s. 

2.4 Reveloç5o, Pelovra aue podo vir ��ment0 de uma Igreja LIVRE dos com
promissos com os po�ores injustos, de umo Igrcjo SCLIDÁUIA com os 
oprimidos. 

2. 5 :2:ntõ0, neste Povo à csperé1 do :SV2np:e1J-,o ciue PURIFICA e ILUl'UiH:. o
MISTftRIC qu� ele est� vivendo nos sofrimentos e nas lutas pela vid�, 
NASCER!!. o.Igreja, a Igreja N"l. CLA:_-;'.E OPEUÍ;RIA. 



DESAFIOS PARA NÓS, IGREJA 

A CONTINUIDADE DE MEDELLIN se dera, na medida em que a 
Igreja continue optando p-or SITUAR-SE A PARTIR DOS OPRIMIDOS, 
como fez Jesus Cristo para libertar o mundo todo. 

- Uma Igreja LIVRE dos preconceitos e da mentalidade do
minante p-era RECONHECER e respeitar os VBlores, sofri
mentos e lutas da classe operária.

- Uma Igreja PROFÉTICA, capaz de ler e revelar crs impli
caç5es evangélicas presentes na Hist6ria do movimento

, . operaria.

Uma Igreja SOLIDÁRIA, para denunciar os mecanismos de 
opressão, recusando a se comprometer com eles - e para. 
compadecer com eles na gestoção de uma. organização justa. 
do trabc1lho. 

, . , . 

- Uma Igreja VIVA na classe operaria, pelos operarias
cristãos •

• Ela deve confiar no engajamento dos trabalhadores e 
na dimensão da sua classe, que supere as fronteiras • 

. Elc1 deve pensar que e primeira responsabilidade 
evengélica do operário está no mundo do trabalho. 

"A AÇÃO PELA JUSTIÇA E A PARTICIPAÇÃO NA TRANSFORMAÇÃO 

DO MUNDO APARECEM CLARAMENTE COMO UMA DIMENSÃO CONSTITU

TIVA DA PREGAÇÃO DO EVANGELHO, QUE O MESMO É DIZER, DA 

MISSÃO D.í'i IGREJA, "EM PROL DA REDENÇlAO E DA LIBERTAÇÃO 

DOS HOMENS DE TODAS AS SITUAÇÕES DE OPRESSÃO". 

(Introdução de "Justiça no Mundo", 1971) 

.o.o.o.o 



CLASSE OPERÁRIA E REUNIÃO DE P U E  B L A

1. - SITUAÇÃO DA CLASSE OPERÁRIA HOJE NO BRASIJi-1 CONSEQ_UENTE DA INDUS

TRIALIZACÃO 

São incontáveis os benefícios trazidos pela industrialização. 
• , , < , N1nguem os negara. Gostar1amos de evocar rapidamente o CUSTO em

suor, sangue e lágrimas desses benefícios.

1.1 Migrações e concentrações desumanas 

Com o surgimento de novos polos de industrialização ou a revi 
talização de alguns centros industriais mais anti�os, nota-se no 
país uma expectativa de novos empregos e uma maior demanda de mão
de-obra. Das cidades menores e do campo, intensifica-se a migra-
-

çao para esses polos industriais ou para os canteiros das obras de 
construção que vão surgindo. Grandes levas de trabalhadores expul
sos da terra, com suas famílias, desloca,m-se do Sul de Minas, de 
Goi�s, do Norte e Nordeste para S. Paulo, Belo Horizonte, Rio, etc. 
Retirantes à procura de pão e de trabalho. 

Assim vão surgindo concentrações desumanas nos subúrbios das 
grandes· cidades ou nos canteiros das obras itinerantes - Metrô do 
Rio, Hidroelétricas de Salgadinho ou Itaipu, Centro Nuclear de An
gra dos Reis, etc. 

1.2 Exploração do trabalho 

O modelo econômico vigente, baseia o desenvolvimento econômico 
na concentração da renda e na abertura da economia nacional aos in 
vestidores estrangeiros. Esse modelo exige uma mão-de-obra dócil 
e barata, que garanta ao capital externo e interno os maiores lu
cros nas condições das maiores tranquilidade e segurança. 

De onde: 

- os sal�rios baixos, que t ornam possível um mercado de mão
de-obra superabundante e cujo poder aquisitivo é cada vez
mais corroído pelo aumento do custo de vida, da inflação e
pela decretaç�mensal do lndice de reajuste inferior às ta

xas de inflação qüe os próprios Organismos oficiais registram;
- a necessidade de prolongar a jornada de trabalho com horas

extras, serõe� e biscates por conte própria;
a insufici�ncia em qualidade e quantidade das condiç5es de

transporte suburbano, que cansam ainda mais do que a jornada
de trabalho;

- o esgotamento dos trabalhadores, com suas consequências no
plano da saúde física e psicológica e no aumento dos aciden�
tes de trabalho;

- a exploração do trabalho do menor e da mão-de-obra feminina;
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_ a rotstividsde de mão-de-obra ao sabor da empresa facilita
da pelo FGTS, conseouentemente, o.medo de perder o emprego 
e o rebaixamento salari0l que desestimulam a reivindicação 
e a exigência da aplicação das leis trabalhistas; 
a aplicação dos recursos advindos do FGTS - e portanto fru

to de trabalho - em financiamentos que beneficiam outros s� 
tores sociais mais favorecidos (ex., financiamento habitaci 
onal de luxo ... ); o FGTS passa a ser um instrumento a servi 

ço do Capital e das necessidades globais da Economia, custe 

o que custar para o opcrÓrio, oinda mais asscrvido por esse

mecanismo;
proibição dos Sindicatos livres e independentes, nos quais
os operÓrios poderiam se unir e organizar a log{time defe

sa e a conauista de seus direitos elementares; só têm direi
tos existência Sindicatos dependentes de outros poderes
po1Ítico-econ3micos, o�ientados por interesses alheios

classe operarie., sem rupresentatividade de classe, e que

consa�ram o essencial de seus recursos e das suas preocupa
çÕes em atividades impróprias, de tipo assistencial ou re

creativo;
- condições de trabalho freQUentemente sem O mÍnimo de higi�

ne e sem a devida proteção contra os acidentes de trabalho;
- leis trabslhistas vigentes, cotidianamente burladas por em

presas que estão em face do operÓrio numa reloçso de força
favofóvel e que se sabem fora do alcance de uma· Justiça do
trabalho inefic�z e impotente.

UMA MÃO-DE-OBRA DÓCIL E BARATA 

PA?,A OS MAICREf; E MAIS SEGUI'.OS LUCHGS •.. 

1. 3 Marginaliz:::_cõo sÓcio--oc_on3mica e .P�J Í tice

As condições de vida da closse opercria ostso em relaç20 di
reta com o nível do seu salfrio - o mínimo - que nem sempre chega 
a ser suficiente para não morrer ... (O oper8rio tem agoro apenas 
25% do poder oouisitivo dos nnos 50).

Carênci8s bé_si�_Bs - nGo sómente nos 8lojamentos dos cantei
ros de obros - onde houve revoltos, nquebro-quebra", fuga 
do pessoal - mos tembém nos bairros: moredie, se�de

? 
educ� 

ç5o, sli�entoç5o, higiene, luz, �Fua, esgoto, t�ansporte, 
se�urançq, lazer. 

"Aqui falto tudo pars s sobrevivêncü1 de um ser huma
no 11 , dizi0 umB moradora de um bcirro d8 periferia. 

Vive-se e morro-se no lixo, no loma, no medo dos ass2ltan
tQs e da po1Íci8. Vive-se com a emeaça constante de remoç�o 
p�re lugares mois ofestodos e de expuls5o por n�o ter meios 
para pagar o aluGuel. 
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Nado 6 feito em termos de urboniznç�o, de respoito da lei quag 
to ;s condições da loteamento o oluguel. A etenç5o das adminis 
trações, invenstidores e tecnocratas é todo dirigida eos luga
res de interesse e de lucro. 

- Desarroi_gg_mcnto culturol - As pessoas que chegam perdem cs suas
cer2cterfst�cas pr6prias e de grupos e n�o ossimilem as do lu

_se
gar. Costumes e roligiao dissolvem no ononimato das grandes �i-
dedes.

- Frustraç�o de �ualquer pFrticipaç5o - A populaç5o brasileira,
sobretudo a tr2balh2doro, & prsticamonte ofastada do toda par
ticipaçõo do vido soci2l e polftica. Tudo est; organizado de
tal modo que lhes s5o negados:

• o direito de dizer o que pensam,
. o direito de se unir e procurar o que é justo,
. o direito de estar presente nos lugcres de decisões,
. o direito de participar da organizaçõo de cidade.

, • A • A -

Os operorios tem consciencia de que seo a mola que constroi a 

cidade o a constroem mesmo por seu trabalho, por seu amor e 
. , - A 

por seu songue. JSo que nela el��
-=-
�ªº tem vez 

1 
nem voz, 

PERIFERIA! UMA PALAVRA E UM MUNDO ... 

1.4 POR QUE TUDO ISSO? 

O tipo de _d
;.
esenvolv:imento econôm�c�_o.tué1l e de .industrialização 

A p2rtir de a6coda de 60, o Brasil entrou definitivamente no 
processo de industriolizoçõo, 

O ProF,r8me NocionoJ do Desenvolvimento consolidou as empresos 
nacionais - como a Petrobr;s, o Banco Nocioncl do Desenvolvimentoq 
Companhias de Hobit8ç�o Popular, etc - mas abriu os portas �s mul
tinacionais_, Houve 2-!L�l:!-PcionalJz:--_çf_Q d8 economia, d.esservida en-

. .  

teo pelo imperialismo 9strnngeir�. 

O Produto Necionel Bruto (PNB) cresceu, mos e concent�aç5o da 

rendo exclui� sempre mais ns comPdes populeres de ocesso aos bens 

de consumo e su0 mer�innliznç�o 0umentou constentomonte com o des 
goste do sal2rio, 

Js Il8 orr;oniZC'Ç80 dé' prodUÇ80 2 b8SG do_.sistem8 Ç.QJ2i talist8, 

os lucros oue resultam do trebelho do operÓrio aumentem o capitnl, 
quendo n� se m�difice � situnç5o do trnbalh�dor� Al�m disso, ele 
está e�cluido de toda reflcxõo e orgonizoç�o d2s empresas. t ne
g�do como sujeito responsovel 

Na si tu:--c:;�o é:'tucl de 11 cc:1_Ri tE1li__smo 9-opendonte�-:i_sso,ciedo 11 , os
estrutuins e o processo se tornom aindo mnis desfevor6veis: a 
maior porte dos benefícios renlizodos saem do poÍs, onde também 
esta o os centros do de_c i se o. Assir.1, por ex. , é escolhido o tipo de 
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produto e ser fé'bric2do sem considereç8o das necessidodes do povo 
brasileiro, ou opta-se por modernizar o emprese reduzindo o pessoal, 
que fica desemprefado. 

Assim, epesar de toto o progresso de técnico, de produçBo, de 
uma infra-estru�ura (estrades, metr;, serviços, telefone ... ), a si
tuaç�o do povo vci piorando na mis6ri; o ne m2rginolizaçBO, 

POVO CRUCIFICADO POR ES7RUTURAS INJUSTAS, NÃO PERCEBIDAS 
COMO TAIS PELA MAIORIA DAQUELES QUE SÃO BENEFICIÁRIOS, 
EI,�TÃC CEGOS E QUE TÍ:M PODER DE DECISÃO, CONTINUA A PAIXÃO 
DO CRISTO CONCRETAMENTE CONDENADO NA PESSOA DO POBRE PELO 
SISTEMA CAPITALISTA, 11 ADORADOR 11 DO LUCRO. 

"NÃO SE PCDE 2ERVIR A DEUS E A MAMONA'; 

2. - A EVANGELIZAÇÃO DA CLASSE OPERÁRIA

2.1 A classe oper2ria foro do alccnce dos meios de evG�Eelizaç8o tre

diciorn:1is 

Os meios de evangelizeç�o tr8dicionois ou renovrdos, como por6� 
guias terri torü1is ou mesmo "comunidades de b2se 11 , e final NÃO ATIN-
�EM verd;-,deiramente B closse opor�rie n8 suB 2lmn e consciêncio, no 
su8 vide, nos su�s nspiroç�es mcis profundos. 

A PARÓQUIA, A DIOCESE �ÃO TtM A AMPLITUDE DE VISÃO SUFIÇI
ENTE PARA ABRANGER FElºÔMEFOS SOCIAIS QUE NASCEM NUM MUNDO 
INDUSTRIAL DE DIMENSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL. 

ORA, O MUNDO OPERÁRIO NÃO É UM MUNDO ESTRANHO CONDUZIDO POR 
MENTALIDADES OU IDEOLOGL'\.f; DE DESCREIIÇA'; DE DESCONFIANÇA OU 
DE HOSTILIDADE, QUE DEVA SER TRAZIDO P /�RA COMUNIDADES CRIS
Tl:J PREEXISTENTES. ELE CONSTITUI, ISTO SIM, UMA TERRA 
PRÓPRIA, ESPECÍFICA E IRREDUTÍVEL EM QUE DEVE NASCER UM 
ncRiiSTIAFI.SMO INDÍGENA" QUE ASSUMA A CULTURJ.,, AS EXIGtNCIAS 
E ATÉ AS REVOLTLS DE UM POVO Mf�RGILU,IZADO TANTO NA IGREJA 
COMO NA SOCIEDADE. 

É necessÓrio e urgente <J.Ue se ç1bn1m caminhos novos pero que a Igreja 
atinjo os dinomismos dD closse opcrÓri8 e poro que o Evémgelho ilu

mine 8 consciêncio desse povo o procuro de sua libertoç5o e, otrevés 
dele, da libert2ç20 de todos os homens. 

Para evsngelizor o closse oper�ri8, � indispensfvol que a Igre
ja a reconheço na sua exist&ncio especifico, com suas 8spiraç5es, 
$eus valores prbprios, que o reconheço cpmo closse oprimida, com 
sues lutos, e que o reconheç0 sem medo e sem �-s? striç�-�. 
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A CLJ,SSE OPERÁRIA EXISTE, ELA TEM SUA HISTÓHii', - A HISTÓRIA 
DO MOVIMENTO OPERÁRIO - SUt MEMÓRIA E ,�;Uf.. CULTURA, SUAS 
EXIG:t:NCIAS, SUAS RECUSi'..S E SU!.S REVOLTJ.S, SUAS ESPERANÇAS. 
O MOVIMENTO OPERÁRIO SE CONSTI'rUI INDEPENDENTEMENTE DA 
IGREJA E CONTINUf, HOJE SU1\ C!JUNHJ.DA PRÓPRL\ º 

2.2.1 A Closse OperÓria Tem Seus Valores 

Os oporérios n8o têm ocesso 20s meios de umo certa formação 
intelectuPl e,culturel, nem 3 fortune, que abrem BS portss pe
ro os posições sociGis prdroniz2d2s pels sociedede em que vive 
mosº Todcs os portos lhe s�o fech0des, e isso tilvez sej� bom, 
pois e.ssim eles solv2m o melhor de sua olmo. 

110 trobalho fc1z o homem inocente", dizio Monoel do O. Os ope
rÓrios o sribem. "O trr:>be.llo é que foz o mundo", e, retomendo 
por conte pr6prio o sobedorie centonfrio do mesmo M2noel do O, 
cado opcrrrio pode se 2presentsr, com legítima honro - "sou 
ortisto ... sou crié:idor 11 

• • •

Esso orte de 11f�z�r11 e de "�ri2r 1
1 sempre ossumid8 em duros 

condições de sofrimento e de luto, desenvolveu nesse clssse 
operfri� umo sobedorio e volor que elevam o homem à olture de 
vontode do Psi: 

- um sentido profundo dc1 justiçG e do verdc:ide. 11 Quondo se
trotG de vordode ou do justiço, pode custsr s minha vi
de, eu escnndelizo tudo 11

• (Monoel do O),
- um sentido e�udo de solidariedade,
- um sentido da responsobilidrde tantrs vezes assumido

oté o heroísmo,
,

- umo copocidedo de pnrtilhor e de divid:ctr, que so possuem
os que n5o t�m o sup�rfluo.

·2.2.2 A Closse Opcr�rie é Oprimide

Desojomos que o Igrej8 estcjo otcnto 2 situcçÕo de opressõo 
em que vive e closso operério, que elo reconheço 8 existência 
de um sistcm2 cujos.mcconismos de funcionomcnto e. de crescimen 
to, pr'r2 o sotisfoç�o do interesses dominontes, supõem o domi
naç�o e o exploroçÕo da closse oper�rio e o. sue marginalizoç�o 
sociol. 

Desde seu nascimento, o closse oper�rio n�o foi senõo uma 
reservo de moo-de-obro destinodo o produzir lucro e �espojBda 
dos 'frutos do seu trobPlho, pora selvoguordor e oumentar a prQ 
duçêo lucretive. 

A closse opcrÓrio é negado no suo pr6prie existência 
socirl; 

- elr' é omordaçada e silcnciade quando, opesar de tudo,
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. -

quer gritor �uo existe, privada de seus meios de unieo, 

de oç�o, do consci8ntizoç5o, de reivindicBç5o; 
- el2 é despojodn dos sous direitos ? 

cujo reconhecimen
to foi adquirido 2 olto preço. E m8is

9 
tente-se todos

os di8s desoproprié-lo de sue elmo pelG força de per
suasão e do propPgrnds dos meios de comunicação soci
al, que anestesio1J suos vontades e searetem os mitos
dissolventes de um2 culturo e de uma sociedode de
ebundSncie que n�o & do oper6rio.

2.2.3 A Clssse Opcr6rie Tem Suos Lutos 
, . 

b' A classe operer1� quer ser tnm em roconhocide nos sues lu-
tes, sues rccusos e sues revoltos e nPs suos ospiroç5es � li
bertsç-ÊÍo. 

Pio XI j8 o reconhocié:i - "Até o presente, 0 sociedode hum8-
n8 se oche num ostodo violento, polo foto do se fundor sobre 
classes de tend;ncios divcrs�s, opostos entre si e, por conse
guinte, propGnses e lutrs e inimizados ... (Q. A. 82). A Igreja 
de FrBnço explicitov2 hÓ uns onos strfis: "A repressõo opcréria 
é umn forma dP luto de classes onquento ele é levodo p�r dir� 
gentes de economia. N�o sG pode confundir, com efeito, s luts 
de classes com o interprotaçeo marxista desto luto 11

• A luto de 
classe é entes de tudo um foto que ninguém pode negor. 

So nos colocarmos eo nível dn respons2bilid2de, oqueles soo 
. . , . , 

os E_�_lmE:.:iros r_�_suonsE1ve1s pel,'? lute de clGsscs, que mentem vo-

lunthriPrnentee clessc oper�ric numa situoç�o injusta, que se 

op5em � suo promoç�o coletivo e que combstem os esforços que 
elo estó f3zendo p�ro se libertrr. 

(Co.rtê dos bispos do 11 Comiss�o do Mundo Operário" e do 
Comité Épiscopel de lo Missi:on Ouvriere n , 27 do outubro 
de 1968, note 11, reproduzidc1 em "Messes Ouvriores", 
dezembro de 1968, pp 42-43). 

!. CLJ�SSE OPERPtRI1\-QUE VIVE ESSES V LLORES, ESSAS LUTAS, SOFRE 
ESSI\. OPRESSÃO E ESSL REPRESSli.O - DEVE SER RECONHECIDA . 

• RECONHECIDA SEM CONDESCENDftNCIA E SEM PATERNALISMO
. RECONHECID!� SEM RES'l'RIÇÃO, SEM MEDO E SEM RE�:ICftNCIA
• RECONHECID!. EM VERDt.DE PELO QUE ELA É • NA VEHDADE DO SEU

V !1LGR, J\TJ� LEGITIMID/DE INALIENÁVEL DE SUAS ASPIR.!\ÇÕES À
JUSTIÇA E A LIBERTAÇÃO DOS TTIJ.B;,.LHADORES, DE TODOS, OS

· HOMENS.

2.3 Por Uma Igrejo Que Percebo Os Sinais Dos Tempos Na História Do 

ClE1sse Oper�ris 
,

O reconhecimento e 2 bGse do respeito, e o respeito, e condição 
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, • < , necesssri2 psrs gue sejc �ossivel o encontro e o diologo. 

NO PONTO DE ENCONTRO, A IGREJA PODERA EN��ÃO TRAZER 
PAR/;_ L CLASSE OPERÁRI!�, A LUZ D.A REVEIAÇlO EVANGÉLICJ:., 
MAS TtMBÉM·� PELJ,. SUA Cl.P.ACID!,DE DE DISCERNIMENTO, ELA 
ESCUTARA, Nl HISTÓRIA E NA VIDl Dl CLASSE OPERÂRIA,OS 
LPELO,S DO ESPÍRITO Síi.I·:;rro QUE A PRECEDE E FUNDA O REINO 
NESSf,. IIIST@RI/,. E NE,SSl,. VIDf,.. ( G8udium et Spes 44). 

t certo que a histÓrio do mundo n8o se confunde com a hist6ria 
da Selveçeo. No entanto, o histÓrin do mundo em construção e a his
tória de S�lvoç5o so erticulom nume certo unid�de de projeto. 

,

"Pele presençe de Cristo Jesus nn histori....., humono, tod8 els essu 
me o sentido pleno de reclizoç�o do desígnio selvndor de .Deus. A 
salvaçeo tornn-se, deste modo, 2 Únicn ordem r0ol. A partir dela, 
todo mal é pecodo ou consequêncie do pecndo e todo bem é fruto da 
greça. Todo �ç�o humcno tem, assim, ume refer&ncin objetivo A Sol
vaç�o. (Exig�ncies crist5s de umc ordem político, nº 2). 

Assim, o movimento oporsrio, que se constituiu sem e Igrejo e 

continuo hoje suo cominhoda prÓpri2 como elemento essenciol do His

tória do Mundo Contempor;neo - n�o oscepc � emprcss de Jesus Cristo. 

Mais signific�tivomentc, pelo discernimento que olc recebe, a 
Igrej8 descobre no HistÓrio do Mundo "scontecimentos" privilegiGdos 

como lugnrcs onde se cxpressA hojo 2 P8levro do Jesus Cristo e onde 
atuo o seu Esp{rito. Esses ocontocimentos em que se Dcho umD impli
caçf:Ío ev2nr=;É-lic,", sõo os "sinr>is dos Tempos", os "sinc1is do Reino" 

. , , . d , que vem e Jé.' ost8 no meio e nos. 

Entre os sinois dos tempos, os verdcdeiros sinois ds presença ou 

do vontDde de Deus", segundo r cxpresspo de Gnudium et Spes, nº 11, 
Jo�o XXIII s2-licntovél em P<1cem in Terris o tomodo de consciêncie da. 
closse opcr6rio e do mundo do trobolho nn civiliz�ç�o industrial. 

(Pnrtindo dr reivindic2ç5o dos seus direitos, espocialmente 
de noturezo ocon�mico-socicl, 2vonç2r['m em seguido, os tra
bolhodores, 3s reivindicrç5os polÍticrs e, finolmente, se 
ompenhC1rom ne conquisto de bens culturais e morois. 

Hoj8, em todo perte, os ttobolhedores �xigem crdorossrnente 
n�o' serem trrtrdos; mDn�ire de meros objotos, sem entendi-

' A d b' • lh • menta nem liberdcde, a merce o er itrio o eia, mos como 

pcssoos em todos os setores da vidn sociol, tonto no econÔ
mico-sociel, como no do poJ{tica e de cultura.Pacem in Terris) 

Qu8ndo elo lut.n poro que ocebo · "a exploroçpo do homem pelo homem" 
(Buchez, Projet d'Orgonisation Sociale et de Colonisation, 2e. 

'

lettre o Curie, 1829), pora se libortrr d8s �ent0lid0des egoistas 
e dos mecenismos de oprcss�o e de repress�o, por2 que sejam s2lvos 
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' , ' .  ' d , , 
seus direitos elementares e ssudc, a vide, a liberdr e, a responso-

' - . 

- , . ' -

bilidado, a pprticipaçao a urna culture proprie, a essunçao como su-

jeito da su2 prbprio histbria, p CLASSE OPERÂRIA LUTA PARA QUE SEJA 
RECONHECIDA E RE,SPEITLD;\ UML CERTA IMAGEM, DO HOMEM NA NOSSA SOCIEDfi 
DE INDUSTRIJ\L MUNDIAL, UM CERTO SENTIDO DA PJ<:S.SOA E DA COMUNIDADE 
HUMANAS. 

ATRAVÉS DELA E POR ELA, SOB OS IMPULSOS DO ESPÍRITO, 
ACREDIT�MOS Nót, SE LFIRM�A CONSCitNCIA DA DIGNID�DE 
DA PESSOA HUMANA NlS,SUlS IMPLICA(ÔES COMUNITÁRIA. 
NESSE s:i;;NTID�,�JJJSTÓRIA Dli CLASS� __ OPEfü1RI�, É A HISTÓRIA 
DI. GR!.CA.
NO MOVIMEN±o DE LIBERT�çro D� CLASSE OPERÂRil, TRANSPARE
CE UMA RECUS1� DO PEC};,DO, E NA CONSTRUÇlO DE UM MUNDO NOVO 
PARA HOMENS NOVOS A ·iUE ELA 1,SPIR/,, LPARECEM OS SINAIS 
DO REINO QUE VEM. 

PERTENCE À IGREJl REVEI;R, SEM FRAQUEZA E SEM ESVAZIA
MENTO' ESSE MISTÉRIO }l PRÓPHIA CLJ.s::rn OPERARIA E ' A 
SOCIED.1�DE GLOB!;_L DG.S HGMEW3 QUE ELA EV f.NGELIZA. 

2.4 Urna Igreja Solid6ria Com e Cl2sse Oper6ric 

Esse reconhecimento da closse oper6rio pelo Igrejo e esse dis
cernimento de graçr incluido no tomod8 do consci3ncie da classe 6p� 

, . rarie, nas sues recusas e nrs suas lutas, devem levor o Igreja do 
Brasil a comportamentos e e polovros nov2s ou firm�ment2 renovados. 

Numa atitude de convors;o penitenciol, deve nosso Igreja confe� 
sar que elo n�o foi sempre o fevor do libertcçFo, que el8 foi utili 
zedo e se deixou utilizar paro integrar os trnb8lhedores brasileiros 
no sistemo de opress;o; que ela foi c�mplice, tolvoz inconscientemen 
te, de obefar até o nomm de classe oper�rio. 

Aceitando-se num mundo pobre, 2 Igrej2 encontroró, no despojomeg 
to desse QUENOSE, o grnndo esperrnç0 confusa de um mundo ongusti2do 
e à procuro da libertoçno. 

É renunciendo a todo compromisso com o sistem� político-econômi
co de exploroçÕo e de opross00 e oos privilégios quo estes lhe pro
porcionam, que o Igrejo schor� os condições necessÓrias de credibi-
lifü3de pore dizer umo _polovre · livre 20s opcrÓrio� _ _'.'3 G todos os 
homens. 

Esperamos essP polnvro: 
- que denuncie as mentnlidrdos e os estruturas que permitem e

organiznm � explornçno do homem pelo homem,
que dcnunciG o mntorialisrno de um sisternG econômico cuj)o
objetivo 6 o lucro o n&o o sotisfnç20 dns neces�idedes dos
homens, do todos os homens e cujos mecanismos do funcionamen
to se brse;ii'm n0 dominoçro e nê expH5!reç20 d2 clesse operÓ.ria,
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- que denuncie o meterielismo de uma sociedade em que o valor
,

do um," pcssoo e evoli2do segundo o peso do sem "ter" ou do
seu "poder",

- que denuncie umo sociedade dinemizede pela cobiçe que insti
tucionaliza e injustiça e o viol�ncia pare obter satisfaç�o,

- que formule cs exigêncios de ume "moralidedc política" em
conformidade com o Evangelho. O moralismo individual e o es
tobelecimento de boes releç5es entre as pesso3s n5o bastam
poré' humanizrr a sociedade.

A CARID�DE DEVE SER VIVIDA NÃO SÓ NO NÍVEL DAS RELA
ÇÕES INTER PESSOAIS, MAS TAMBÉM, E SOBRETUDO, NO NÍVEL 
DAS ESTRUTURLG. DE F!,TO, É DE REFORML DE ESTRUTURi\.S 
QUE SE TR/�Tli E NÃO DE MORALIZAÇ1W, NEM MESMO DE SANTI
FICAÇJ:.O DOS INDIVÍDUOS. O AMOR FRi".TEILNO NÃO É EFICAZ 
A NÃO SER PLSSANDO PGR ESTRUTURA:3 __ DE SOLIDARIEDLDE 
SOCIJ\L. A CJ;_RIDi�DE GER!i. EN'rÃO UM REGIME DE DIREITOS E 

SE COFSTROI SOBRB REL.:'.ÇÕE_§_DE_JUSTIÇA, E A JUSTIÇA SE 
TORNii. EXPRESS}�o DA (!D'i'i.:n DLDE o 

11 0 domínio de polÍtics que vbr�ngE a socicdrde todo é o c8mpo 

mais aberto do coridode, do c2ridado polÍtice, de que se pode dizer 
que nenhumn outre lhe é superior". (Pio XI, numa elocuçeo 1927) 

Acreditamos que o Evon�elho & criedor de lib0rdndo, inclusivo 
nos.problemos polÍtico�econÔmicos, e ouc he umo conoxõo entre o 
Misseo e a roformr de estruturas. 

Que, por esse discurso e esse comportrmento novos, o Igreja 
aceite éntror em comunh�o de vidr e de destino com � classe oper6-
ria, um destino no fidelidrde oo Espírito onde sri vive a guenose 
da incompreens�o e de perseguiç5o. A Igrejo de Jesus Cristo e dos 
pobres nõo pode ter outro opçÕo, se el2 quizer ser considerodr fiel. 

2.5 Umo Igrej,0 tTr Clns_se O_peréri...,

, 
. ' 1� Igrej,..., deve ·,nrscer no clossc opernr1r, num povo o espero de 

purific0cÕo e do �eve1.�ç�o ev:-n_g_&:);__�cs. 

A cl2ssc operfrio preciso de um Evongelho que sej<' FONTE DE 

PURIFICAÇlO. Como todo histÓrio dn grrçn, suP histÓrir rtrnvessr 
também os soobr..., s do pec�do e, cooo em todos os siturções humanos, 
o mistério dr iniguid8de e a poix�o des contré0 diçÕes internes estão
tamb�m presentes nelo: folto de consci�ncio, comodtsmo, vontade de
promoçDo j._Ag.i vi duo liste, ri vo li.ª-,-:=2:_c s __ �_ di visões_LJ2_§:leguismo, etc. 
O Evongclho tem o poder de ilumin0r e sonar cssrs escuridÕes do 
pecBdo. 

A clnssc oper�rio procis2 aue o Evongelho PROJETE SUA LUZ de 
um modo muito mnis aberto, e muito mnis profundo oindo, sobre suo 
histÓrio e suo vido. Elo preciso que lhe seja revelodo, em toda suo 
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emplitude e profundidrde, o MISTÉRIO que ele est8 vivendo nos seus 
sofrimentos

2 
nos sups lutes, nos suos ospiroç5es, que s5o enuncio-

dores do Reino, .1, sino is do tempo n, poro 2 humonidedc todo, 

"O Ev:--,ngelho tem o poder de lev8r os trebéllhedores o se redes
cobrirem o si mesmos, o se libertarem, o reconstruirem sues solide 
riedodes, suo culture e, em tudo isso, o acher os modos vivos do 
seu culto. O Evongclho ó fermento de rcvoluçro construtiva que faz 
psrte do redcnçr.Ío", (Pe, Depiorre -- ACO), 

PARI. LEVAR AO MUNDO OPER!i.Ino ESSJ� ME!'TSLGEM DE UM EVANGELHO 
QUE m:-:;vELL E PURIFICA

? 
Pll:BCISJ.-SE DE UMA IGREJJ'. INDÍGENA' 

QUE NLSÇf.. DO MUNDO OFER1.RIO MESMO: OS CPERÍiRIOS CRISTÃOS 
SÃO A IGREJA NOS SEUS BLirmos' NJ.S SUAS FÁBRICAS' ELES 
SÃO A IGREJ J�. N/i CLLSSE OPERÍ.RIJ,, ELES SÃO OS RESPONSAVEIS 
PELJ� EVLNGELIZAÇJO DO SEU MEIO, CULTURA E MENTALIDADE E 
DO MOVIMENTO OPERÁRIO, É PRECISO, POR ISSO, QUE LHES SE
JAM RECONHECIDJ�S A QUALIFICAÇJ'..O PELO ESPÍRITO E A CAPACI
DADE HUMANA PARA ESSA MISSÃO, 

As "postorr'is operários" que surger1, em numerosos dioceses mo

nifestom a preocupoçõo de Igrejr p['r� com os opcrérios, J3 conse � 
guirem resultodos positivos, Entrctrnto, nós nos interrog0mos:
ser6 que os estruturos de tois Pestoreis nno epresentom perigos 
específicos? O perigo de umo ILUSÃO aue esvoziorie o Miss�o, o pe� 
rigo de umo DIVISÃO por pcrticulnrizoç�o que prejudicorie e at� ne
geria o classe oper5riJ?,,. 

SERIA ILU�ÓRil UMA PASTORAL OPERiRIA CUJC DINAMISMO, IMPUL
SO, PENSJ.MEI--TTO E AÇÃO ESC,\PASS�M LOS PRÓPRI_OJ3-. _ _QJER1\RIOS E 
ESTIVESSEM NAS MÃOS DE APARELHOS DE IGREJA ALHEIOS À CLASSE, 
SEHIA ISSO O SIN,�L DE QUE J, CLASSE OP�RARIJ, NlO É RECONHE-
CID/. NA SU/. EXI,STtNCL\ CUJJ2UR1�L PRÓPRIL E QUE, .�OS OPERA -
RIOS, SÃO RECUSADAS A QUlLIFICLÇlO OU l CAPlCIDlDE APOStÓ
LICLS, 

POR OUTRO LADO, A PASTORAL OPERARIA CIRCUNSCRITl AOS IiMI
TES DE UML IGREJA PA.RTICULtH PODERIA LEVAR TJ�MBÉM AO PERI
GO DE FRACIONAR� PARCELAR UMA CLASSE QUE t KACIONAL E INTER 
NACIOFAL, 
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- Elo nrsce num mundo industriol cm escclo mundiol.

ela sofre mecanismos de oprcss5o cuje rmplitude e orgeni-
- -

zeçeo soo internacioneis;

elo tem uma sensilibidêde, um2 consciGncio, uma história,

orgonismos de lig8çeo é cstruturos necionais e internacio

nais;

- ela� des2fiod2 por problemos de dimens�o mundial.

UMA PASTORi�L OPERÁRIL QUE NXO J,.SSUMISSE ESSA DIMENSÃO 
QUE 

ABERTA DA CLlSSE OPERiRIA E A CONSCitfCIA ELA TEM DE 

SU/.S LIGLÇÕES E SOLID.'�RIEDLDES SEM FRONTEIIU.S, LONGE 

DE SERVÍ-Lk EVlNGtLICAMENTE, PREJUDICARil E ATt NEGARIA 

EST� CLlSSE OPERLRil. 

Contribuiç�o do Aç�o Catblico Opcrfrio do Brosil, 

porn 8 Rsunino de P UE B LA . 

. o·ººº· .. ooo. o. 
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A CPO Nacional, querendo prestar um aerviço as

Pastorais Operárias do Brasil e aos agentes que se preoc� 

pam com a formação de Grupos de operát>ios, "enaomendou" ao 

pessoal de  JoinvilZe - SC,este "Manual" que agora passamos 

as suas mãos. Esperamos que possa servir ao objetivo que 

idealizamos - ser um instrumento que ajude a reflexão, e 

sirva de subsidio para os operáPios que se reunem como 

1 IgPeja e que buscam na fé, a força para se comprometer se� 

pre mais na luta da Classe operária. 

Aos Companheiros de JoinviZZe, nosso agradeci-

menta. 

A Comissão. 

Comissão Nacional de Pastorai Operária- Secretariado 

Caixa Postal, 84366 
27.-Z.80 - Volta Redonda - RJ 

\ 

.. 
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1'' ICHA 1 A REALIDADE DA VIDA DO POVO DE DEUS NO TEMPO DA B!BLIA 

LL�:rTOR J : l\:ós todos somos operários. E: bom a gente, na calada da noi 

te, depois de um dia de arrocho na fãbrjca, poder bater um 

go.stoso papo. 

LEI'i'OR 2 

LEITOR 3 

Lí�ITOR 1 

�,a vida tá pesada. � uma barra que ninguém mais agüenta . 

Mas, será que isso é só no nosso tempo? 

Es':a história de nosso trabalho sofrido vem de muito lon-· 

ge. Mas, não é por acaso que as coisas estão assim. Os opre� 

seres, ao longo da história conseguiram fazer um verdadei

ro programa de como explorar mais as nossas forças. 

Nossa história começa assim: " Nosso Pai,Abraão, 

er� um errante (migrante) .•• E foi pela Fé que Abraão,obe

àecendo ao apêlo Divino, migrou (começou a se mexer) para 

uma Terra que devia receber em herança" (HB.11,81). 

De Abraão, nasceu toda uma caminhada , todo um 

movimento de um povo forte e trabalhador, mas oprimido e 

ex1Jlorado, como são fortes, trabalhadores, oprimidos e ex

plorados os operários de hoje. 

Quer dizer, então que esse trabalho que a Igreja está fa

zendo com a gente é a continuação daquele movimento que 

Abraão começou por causa de sua Fé� E o apêlo Divino para 

"conquistar a terra" é a gente se unir para fazer a caminha 

da da Libertação? 

2 isso a!. Mas, com o tempo, por certo descuido do próprio 

povo, uma idéia errada e torta sobre Deus, foi comendo a 

nossa Fé. E o povo ficou fraco de Fé. Perdeu o rumo certo. 

Começamos a ver Deus como um comerciante, um quebra-galho 

que a gente pode comprar com promessas, romarias, ritos e 
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LErfOR ::i 

LEITOR l 

LEITOR 3 

LEITOR 2 .. 

LEI'I'OR 1 

LEITOR 2 : 

BéH.:rif ÍC·-i..0.3. Um Deus· mais amigo dos ricos e dos opressores, 

do que t:m Deus comprometido com os pobres e trabalhadores. 

Essas iâéias fazem como o cupim. Por fora a casa tá boni

ta i mas, por dentro tá toda comida. Qualquer vento pode der

rubâ-la r�o chão. 

Essas id§i�s tortac sobre Deus, mata a Fé por dentr6 .. Dai 

a gente não vê mais saída e acaba aceitando tudo. A gente 

fica mais fraco que os opressores. E pagamos o pato. 

Jesus tinha muita razao quando disse: "Quem tem medo, aca

ba perdendo a vida". De ameaça em ameaça os patrões vão fa 

zendo crescer sempre mais a grana deles, enquanto que os 

nossos salários vão ficando cada dia mais curtos. 

Mas, quem semeou e�se cupim? 

Os poderosos que vivem as custas do Povo trabalhador, 

grand8S patrões que enriquecem às custas das nossas 

os 

for-

ças, sabem que jogando esse cupim, corrompendo a cabeça da 

gente operária com idéias falsas e erradas sobre Deus, po

dem com facilidade vencer e escravisar os operários com a

meaças, repressões, demissões, etc. 

Muitas vezes, nós cristãos deixamos que os fi

lhos do mal sejam mais espertos do que os filhos da Luz.Os 

nossos opressores , antes de virem nos combater abertamen- � 

te com salários injustos, com o desemprego e outras amea-

ças� -já nos venceram às escondidas com essas idéias fal-

sas i jogando em nossas cabeças esse cupim danado. 

Você fálou que tudo isso e programado. Como acontece isso? 
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LEITOR 1 

LEITOR 3 :  

ANIMADQR : 

.:· ' ':� _t .: . 

. ·-� ; 
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Se olharmos a Bíblia, vamos descobrir nas linhas e nas en

tre-linhas um PROJETO DO GRANDE FARAÕ, o Rei que escravi-

sou duramente o povo de Israel . 
. )i. :.··:::. 

Corno e que ele funciona? 

Ele é feito para centralizar tudo nas rnaos do Rei e de 

seus cupinchas .. Vamos ver passo por passo isto, na próxima 

reunião. 

E agora vamos refletir: 

1- 'Que idéia cada um de nos faz de Deus? Conte pra gente.

2- Será que Deus chamou só Abraão para conquistar a terra,

9s direitos, ou chama também nos hoje? Corno?

3- Será que Deus está de acordo com a pobreza, a miséria e

o sofrimento dos trabalhadores?

· .. . : ,:;-, . 

' ':-:: ' . .  
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FICHA 2 PROJEri'O B1!2LICO DA LIBERTAÇÃO - SOCÍEDADE IGUALITÁRIA 

LEITOR 1 :  1. ESTE PROJETC PROPÕE UMA SOCIEDADE IGUALITÃRIA: esta e 

sua primeira p::oposta, contrariando a sociedade hierarqu.:!:_ 

zada , divididi. em ricos e póbres, opressores e oprimidos 

do projeto do l 'araó. 

No prcijeto do Faraó, o rei mandava nos príncipes, 

os príncipes mé,.ndavam nos sacerdotes e todos eles manda

vam e viviam àL custas dos trabalhadores. 

LEITOR 2 :  No Evangelho de Jesus, escrito por Marcos 10,42-43 diz 

LEITOR 3 

assim mesmo: "f,abeis que os que são considerados chefes 

das nações domj_nam sobre elas ..• Entre vós, porém, nao se 

rá assim, mas t,'.)do o que quizer tornar-se grande, seja vos 

so servo". 

Jesus nos quer dizer, que no Projeto Bíblico, a sociedade 

humana deve se basear na solidariedade mútua sem ninguém 

querer ser mais que ninguém. Na primeira experiência de 

libertação do Povo de Deus, quando foram livres das gar

ras dos Egípc�os e conquistaram a Terra Prometida era as

sim: a terra foi repartida entre todos com justiça e igua_! 

dade. A menor unidade e com sua respectiva autonomia era 

,1 

•
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Pe la unidade d,e a,lg.trinas famílias .BepOis vinha :a TRIBO, co!!! 

posta pe.la ,unidade de diversos clãs. As 12 tribos de Israel 

viviam urüdas numa confederaçâo- sem eliminar sua autonomia 

própria. 

LEITOR l E o trabalho como e que era? 

LEITOR 2 : Enquanto no projeto do Faraó existia a exploração do trab� 

lho, no projeto de Deus, vivido pelo povo de Israel duran 

LEITOR 3 

· LEITOR 1

te uns 200 anos, todos são chamados a viver do seu pro·-

prio trabalho. 

No projeto do Farzó, os príncipes e os sacerdotes 

se apropriavam, roubavam "legalmente " as terras e aquilo 

que os trabalhadores produziam. No projeto de Deus, entre 

as tribos, isso era impossível de acontecer e haviam leis 

que protegiam o bem comum e a posse de cada �m-

. ,_:, .\- r1 .. 

Era claro entre eles que o9 bens que Deus d�, devem em 

primeiro lugar ser fruto do próprio.trabalh�� Ninguém po

de enriquecer ãs custas de seus operãrios. Isso é um rou

bo. E não repartir os bens, a produção (Prov.13,lt} era 

um grande pecado. Em segundo lugar, para que a riqueza se

ja considerada corno um Dom de Deus e não .. ,um roubo, não so 

deve ser fruto do próprio trabalho, ma� também deve ser 
, · 

recebida na medida da necessidade de c,ada um (Prov. 3, 27-2 8;

JÕ 31,16-17). Ao contrãrio, com tremenda severidade a Bí

blia denuncia o enriquecimento (Eclesiãtico 34,24) e o pr� 

orio Jesus que vai dizer: "t mais fácil um camelo

pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no 

do Céu". 

passar 

Reino 

Que leis é que protegiam os bens do povo, repartidos 

igualdade? 

com 



LEITOR 2 Não reter hipotecas, nem fazer negócios ou empréstimos� 

usura, com lucros (Dt. 24,10-17; Lev. 25,35-37) e cumprir 

o pagamento do salário, no dia marcado(Dt. 24,14-15).

- Lei do Ano Sabático ou da Remissão: de sete em sete a

nos, todas as dívidas, prestações, eram perdoadas "com fi

nalidade de que não haja nenhum pobre junto de ti" e darás 

liberdade a todos os escravos (Dt.15,1-6. 12-18 ; Ex.21,2). 

- Lei do Jubileu: depois de 7x7 anos sabáticos = 49, isto'

e, no quinquagésimo ano (cinquentenário): ''Publicareis a 

liberdade na terra para todos os seus habitantes. Será o 

vosso jubileu. Voltareis cada um para suas terras e para a 

sua família •.. voltareis cada um à sua possessão" (Lev. 

25,8-28). Assim ninguém ficava sem terras e ninguém com 

terras demais. 

LEITOR 1 :  No projeto do Faraó, o poder se concentrava nas maos do 

rei. Entre o Povo de Deus o poder era dividido e vinha sem 

pre de baixo para cima. No sistema das tribos, o poder se 

exerce com autonomia. Os chefes de familias resolviam seus 

problemas, e era levado o problema para toda a tribo,guan

do o mesmo problema envolvia todo mundo. Por outro lado,e

les mantinham o princípio de solidariedade. As famílias ti 

nharn obrigação com os clãs e os clãs tinham obrigações com 

a tribo. 

LEITOR 2: O projeto do Faraó, só defendia os interesses do rei e dos 

prlncipes e sacerdotes. O povo era ralado. No projeto de 
• 

Deus, as leis são feitas para defender a igualdade entre ' • 

todos. 

LEITOR 3 : g assim que encontramos na Bíblia diversas leis que defen 
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dem as pequenas comunidades contra a ganância. As leis dos 

,+-9 ��n<Ji?-.m�n,�os q�fendem a liberdade que foi conquistada e

1 p, ,n.o.vp, ;rela,:Joµç1m�nto sociaJ.: n_ão. roubar, não acumular, :rão

matar, não mentir, não jurar falso· (Dt.5,6-21). Tudo isso, 
.... ! . 

;··-:.�: • ._, •· -.�_. �
. 

- .-•"';·.-�:.·: :··_;·-
. 

em defesa dos direitos dos p�quenos contra a tentação per-
-

{ . . . 
-- ' '· \ ·--� . 

. . 
- - - - -

manen�e do podeF e da ganância dos que não aceitam a igual 
. ' t ·, . • : ..... • ·:, .-:•: : � . r, : .. :. '. 

dade. 

tico}. 

Seria bom nós lermos também o capítulo 25 do Leví-

-. ··�._j 

- -· 0.- � .. : 1.; :;:_(: _; ··,. ', .. :' 

. 1_! .--·.- - .· ::. � -·' i /; 
. .

LEITOR 2 : No projeto do Faraó, havia um exército mercenário, que vi-

: i. 

·viétt (d�i ;·�ütos :�falâri6s. para defender o país dos ataques 

, ;,, ,,,;or�,xê. ���tl'!l.-:�GilV:agu�rdar os interesses e as riquezas 

de 

in-

::-;· j.u_;:;.�a.i�.�Fios_, g+;�ndes e exercia a dominação em cima dos traba 

lha dores. _No I proj_et:,o de Deus,· só existia em tempos de ne

cessidade, um exército formado por pessoas do povo.No mo

mento em que a terra, que era de todos, precisava ser de

fendida do ataque dos grileiros ou de outros povos, todos 

se +:euniam p_ara defender essa terra. o exército popular só 

. se e,_stabelecia em momentos. de crise. 

LEITOR 3 :  No projeto do Faraó, a liderança era· única e exclusiva do 

rei e dos séus cupinchas. 

c�o prgjeto.d� Deus, a Liderança nascia do próprio

povo, por eleição. Até mulheres chegam a liderar guerras 

de defesa contra os ataques de outros povos. Miriam, a innã 

de Moisés, toma a iniciativa no culto. Por sugestão de 

Jetro,'·sogro de Moisés, o poder é descentralizado para se

tenta líderes populares. Os juízes, homens de virias tri

bos, eram escolhidos de baixo para cima. Há uma resistên -

eia muito grande contra o poder ser passado de pai para fi 

lho. Isso para evitar a concentração do poder (Ex.18,13-26; 

Dt.1,15-18). 
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LEITOR l Projeto do Faraó: O saber nas maos de poucos, so os prote

gidos do rei aprendiam os 5.000 sinais (hieróglifos). 

Projeto Bíblico de Deus: o saber é partilhado entre todos. 

Se:dá toda a importância a Sabedoria Popular, e para ler e 

escrever se adota o nosso abecedário formado apenas por 25 

letras. Assim todos tinham acesso ao saber. 

LEITOR .,2, : P,roj �tp . cio Faraó: As decisões eram tomadas por poucos. 

·ANIMADOR

Projeto de Deus: Entre o povo de Deus, haviam assembléias' 

regulares, feitas com representantes das famílias, dos 

clãs e das tribos, onde se decidiam os destinos de todo e 

povo. O povo participava efetivamente. 

Para nossa reflexão: 

1- Qual a idéia que nos temos de Deus?� isso que a Bíblia

nos revela ou aquela dos cupins dos opressores?

2- Você acha que deve haver pobres e ricos?

Concorda com o projeto de sociedade igualitári�?

3- As leis hoje sao feitas por quem? A serviço de quem?

4- Qual deveria ser o papel do Exército de uma naçao e co

mo deveria ser estabelecido?

5- As lideranças de nossos grupos, comunidades e de nosso

país são eleitas por quem?



FICHA 3 

ANIMADOR : 

LEITOR 1 

·LEITOR 2 :

• 
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PROJETO LIBERTADOR DE DEUS 

Na última reunião, vimoc algumas ·características do pro

jeto Bíblico da Liber��cfo. Hoje, n6s vamos tentar ir em 

frente: 

Projeto do Faraó: Vários deuses 

Projeto Bíblico: HÃ UM SÔ DEUS 

A pregação da existência de vários deuses, fazia o povo 

acreditar que o mundo devia ser·como era, sem nada mudar. 

Como havia um deus maior que o outro, no mundo também exi� 

tiam pessoas que eram maiores que as outras, mais podero

sas, por causa da proteção dos deuses. 

No projeto Bíblico da Libertação, Deus se reve

la como ONICO, e como aquele que "vê a aflição do seu po-

vo, ouve os seus clamores por causa de seus opressores e 

desce para o libertar" ( Ex.3,7-8 )� 

A idéia de um Deus único e comprome·tido com os trabalhad� 

res é revolucionária e subversiva para o sistema do Faraó. 

A idéia de um Deus único, trazia como consequência o se

guinte: Ele só�-º Criador,e só Ele tem todo o poder. O 

rei não é Deus nenhum e não é nada mais do que qualquer ' 

trabalhador. Esse Deus Onico é o dono de tudo e quer que 

todos os bens sejam repartidos com justiça e igualdade e� 

tre todos. Nada de mordomias e altos salários para o rei 

e seus cupinchas. Esse Deus, quer que tudo seja repartido 

para a humanidade, isto é, seus filhos não sejam divididos 

entre ricos e pobres, Essa fé no Deus Onico é necessaria

mente contra todo tipo de'exploração social ou racista en 

tre os homens (Dt.5,6-10). 
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LEITOR 3 

LEITOR 4 

LEITOR 5 

No projeto do Faraó: sacerdotes latifundiários 

No projeto Bíblico de Libertação: sacerdotes sem terra.Na 

distribuição das terras entre as 12 tribos de Israel, a u 

nica tribo que não recebe terra é a tribo de Levi (os le

vitas), que era uma tribo sacerdotal. Isso para impedir ' 

que a liderança e poder dos sacerdotes se corrompa ao la-

do dos opressores, acumulando terras como eles. O sacerdo • 

te, tem como missão mais alta, fazer sempre vivo na memó

ria do povo, o projeto libertador de Deus. Ele é servidor 

do povo em nome do único Deus. Por isso, as tribos devem 

sustentar os levitas através do dízimo. 

Projeto do Faraó: Culto centralizado, desligado da reali

dade, descomprometido, alienante, vazio. Mantinha a domi-· 

naçao. 

Projeto Bíblico da Libertação: Entre o povo de Deus, o 

culto não é propriedade dos levitas. Os chefes de família 

e que presidiam (o culto) na maior festa litúrgica: a PÃ� 

COA. Aos sacerdotes cabia a tarefa de interpretar a von

tade de Deus, seu plano libertador e animar o povo nessa 

caminhada. 

Projeto do Faraó: Culto em cima de mitos. O que os deuses 

fizeram ninguém pode mudar. 

Projeto �Iblico da Libertação: O culto, a liturgia é fei

ta em cima de fatos da história do próprio povo. O culto 

do povo de Deus, narra os grandes feitos de Deus na liber 

tação de seu povo. Nós na missa também fazemos a narraçao 

de fatos bem concretos: o derramamento do sangue de urna .' 

pessoa para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. 

A principal liturgia do povo era a da Páscoa = passagem ' 

do povo da terra da escravidão do Egito para a Terra da 
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Liberdude, da igualdade e da fraternidade (Dt.6,20-25). 

Projeto do Faraó: Culto pede ritos. Negócios com -a divin

dade. 

�roj0to Bíblico da Libertação: O Culto pede compromisso . 

:Sra ie:L::o de maneira a levar o povo a se comprometer com 

o ;, :PROJETO DE DEUS '' na transformação permanente da vida

e c:a scc.:Ledade , em vista de uma nova ordem social: just!_ 

ça, igualdade, fraternidade, para que o mundo seja de paz 

para todos. 

ANIMADOR : :C assim que, na Bíblia, descobrimos o Deus -verdadeiro e 

verdadeiramente libertador. Ele mesmo torna a iniciativa de

convoc:1r seu povo para a luta, em vista. da realização do 

seu projeto. � interessante notar que na Bíblia, Deus nao 

se revela convocando o Povo para a la. Comunhão, ou para 

c?sar na Igreja, ou para se confessar pelo menos uma vez 

cada ano. Ele se manifesta muitas vezes, fazendo uma real 

convoca�ao popular para a Luta Libertadora(Ex.3,7-8 e os 

profetas). 

Não quer dizer que os Sacramentos nao tenham seu 

real valor. Pelo contrário, seu valor é inestimável,desde 

q�e celebrados por um povo unido e que tenta se organizar 

para lutar pela realização do Projeto Divino entre os ho

mens. Do contrário,· transformamos a celebração dos Sacra

mentos em "pérolas jogadas aos porcos". Em vista dessa 

Nova Ordem Social, a construção dos Projeto Bíblico - O 

REINO - Deus envia ao nosso encontro o seu próprio filho 

Jesus Cristo. 

Para a nossa reflexão: 
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1- Como sao feitas as nossas celebrações e liturgia?

2- Já existe união entre os operários de nossa comunidade

para podermos celebrar?

3- Um povo desunido e desorganizado pode celebrar sua Vi·· 

da?

4- Nossos sacerdotes , ·hoje, estão mais -próximos do cu:·,·

portarnento de Jesus ou mais próximos do comportamento c

dos sacerdotes do projeto do Faraó?

5- O que podemos fazer para sermos fiéis ao projeto Blbl1.

co da Libertação?
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A REALIDADE 00 POVO NO TEMPO DOS PROFETAS 

Serã que nesse tempo as coisas eram diferentes? Serã que 

todos os profetas cairam no conto do rei? 

LEITOR 2 : Nesse tempo também, corno hoje ainda, o resultado, as con

sequências do projeto do Faraó eram as mais terríveis e 

desumanas. 

LEITOR 3 

Como hoje, muitos verdadeiros profetas fizeram 

sua opção real pelos pobres e denunciaram com toda a cora 

gem a corrupção do rei e de seus príncipes, no passado 

muitos verdadeiros profetas levantaram sua voz para falar 

a verdade. 

Vamos escutar os seus gritos em favor dos oprimidos: 

Isaías: 1,11-17 ; 3,12-is ; 5,8-9.20-24 ; 10,1-4 r 58,1-12 

Jeremias: 7,9-11 

Oséias: 4,1-9 

Amós: 4,1-3 ; 5,21-25 

Miqu§ias: 3,1-4 

Sofonic::.s: 1,7-9 

Eclesiástico: 34,19-26 

6,1-7 8, 4-:-6 

t ,.: . 

ANIMADOR-:. Para a nossa reflexão: 

1- Estes verdadeiros profetas surgiram do meio dos pobres'

ou cos ricos?

2- O papel do profeta verdadeiro é: Anunciar a proposta de

Deus, denunciar as injustiças e edificar uma nova ordem

social: igualdade, justiça e fraternidade. Conco�da?Dis

corda? Por que?

3- Temos profetas hoje? cite alguns. O que devem fazer?

4- O Cristão deve ser Profeta também?
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FICHA 5 JESUS CRISTO, O OPERÃRIO DE NAZAR� 

LIBERTADOR DE SEUS COMPANHEIROS 

ANIMADOR: Ao apresentar-se à Comunidade, Jesus reassume a luta e pr� 

grama dos Profetas,. para mostrar ao povo qual seria seu can 

promisso diante de Deus, Pai, e diante dos homens, de quem 

se fez irmão, e que tipo de libertador se propoe a ser. 

LEITOR 1: "O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me eseoiheu para 

anunciar a Boa Nova aos pobres e me mandou anunciar a Liber 

dade aos presos, dar vista aos cegos, por em liberdade os 

que estão sendo maltratados e anunciar o ano de graça em que 

o Senhor vai libertar o seu povo" (Lc.4, 18-22).

ANIMADOR: Para entender melhor a missão de Jesus é bom saber que o 

ANO DA GRAÇA significa na Bíblia, o ano sabático e Jubilar 

aonde se realiza "ANISTIA AMPLA, GERAL E IRRESTRITA", aca -· 

bando com todas as dívidas e qualquer escravidão. A terrae 

todos os bens de produção são repartidos igualmente entre ' 

todos. 

LEITOR 2: Jesus, o carpinteiro de Nazaré, nao quis fugir dessa progr� 

mação anunciada pelos profetas, especialmente por Isaías 61 

Cristo se coloca claramente ao serviço dos oprimidos, dos 

mais ralados, daqueles que sempre levam a pior. Isto custa 

uma luta: "O Reino do ceu sofre violência e so os violen�s 

o arrebatarão".

ANIMADOR: Vamos ver agora, como Jesus se comportou frente AO PODER DE 

SEU TEMPO. 

A Palestina estava 'dividida em dois territórios am-

bos dominados pelo Estado Romano e pelo Estado Judeu. Na 

•
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Judéia e na Samaria era o SINt:DRIO (sumo sacerdote e os anci 
·' 

ãos) que comandav�. Os grandes sacerdote� ,que faziam parte
i: . . . . 

do ::Sinédrio, eram da alta aristocracia ô.o e ler.o. . .Os. anci -
; ' 

ãos eram chefes de famílias ;:iais ricas,, isto é, os grandes 

proprietários e fortes co�2rciantes. O sinédr,io junto com 

os grandes sacerdotes centralizava todo o poder do lado da 

nação judéia. Tanto o poder religioso como_o poder polJti

co, econômico e ideológico. Ex.: O Com�ndante do templo,às 

ordens do sumo sacerdote exercia a repressão em toda a Judéia 

Três grandes sacerdotes de mãos dadas com os anciãos ricos, 

eram os tesoureiros do templo, encarregados das finanças do 

Estado. 

LEITOR 3: O governo de Jerusalém era controlado por um procurador ro

mano(ex. Pilatos) que dava certa autonomia aos aparelhos p� 

líticos judios. Autonomia aparente. Roma é que escolhia os 

sumos sacerdotes e controlava os anciãos, podendo desaprOpJ?: 

ar as terras destes em qualquer momento. 

LEITOR 4: Na Galiléia tinha um rei, que na epoca de Jesus, era Herode; 

Antipas. Era submisso ao poder de Roma. Jesus percebeu 12 

go que o templo de Jerusalém era sede do poder >expl_orador do 

povo. Subiu a Jerusalém, partindo da Galiléia para infren

tar o sistema na sua raiz. Denuncia o fermento ideológico 

dos grandes: compara os sacerdotes com os "vinhateiros infi 

éis e assassinos" (Lc.20, 9-11) . 

LEITOR 5: As autoridades entenderam que as denúncias_de Jesus se dir! 

giam a eles e logo começaram a persegui�lo e a procurar um 

meio para o matar. O cerco mortífero foi se aper�ando rap� 

damente em volta de jesus, até conseguir condenação. 

No entanto, Jesus já abria perspectivas novas:a sua 

RESSURREIÇÃO_. Dizia aos apóstolos: "Vocês me esperam na 

Galiléia"� Com isto, Jesus a�pliava sua missão abrindo as 
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portas� para os nao. judeus,. para todo o povo, ·e pensava na 

segunda etapa da sua caminhada: os ·pagãos,'· Roma .•. 

LEITOR 6: A opressão sendo articulada a nivel mundial, Jesus propõe ' 

uma abertura e uma articulação dos opromidos também univer-

sal. 

ANIMADOR: O povo se identificava com Jesus. Ficava admirado de ver ' 

que a sua prática batia e casava cem por cento com suas Pa

lavras. 

Grande parte do povo também se identificava com os 

Zelotes (partido guerrilheiro de libertação nacional). Até 

Jesus, chamou dentre os 12 apóstolos, homens que tinham li

gação com esse partido: Simão, o Zelote e provavelmente, 

Judas, o Sicário. Mas Cristo não quis se fechar dentro de 

um partido guerrilheiro nacionalista. Quando os Zelotes ql':.\: 

seram fazê-lo Rei, o chefe militar que estavam esperando, ' 

Jusus recusou. 

Na realidade, os Zelotes eram reformistas, enquanto 

Jesus queria MUDANÇAS mais radicais. A visão de Jesus era' 

baseada no PROJETO DO REINO DE DEUS que é construido no dia 

a dia pelo povo oprimido e queria abrir esta proposta de una 

sociedade igualitária, fraterna e justa a todos os trabalh� 

lhadores do mundo. 

Seu projeto e objetivo nao é apenas uma tomada do ' 

poder, mas transformar todo poder em SERVIÇO DE JUSTIÇAPFA� 

no mundo do trabalho, de PARTILHA SOLIDÃRIA DE TODOS os

BENS NA IGUALDADE, NA FRATERNIDADE E NA PAZ. 

PARA NOSSA REFLEXÃO:

1 - Os operários cristãos também sao ungidos pelo mesmo Es

pírito que ungiu Jesus Cristo? Se é o mesmp, para que nos 

ungiu? 

2 - Como é exercido o poder político e econômico hoje?� de 
serviço ou de exploração em cima do povo?, ,. 

3 - Nosso comportamento frente ao poder �e hoje, é parecido 

com o de Jesus? Se não é o que podemos fazer? 
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ANIMADOR: Progressivamente, a partir de sua prática de pobre juntq aos 

pobres, Jesus ia descobrindo as di�ens6es de sua Missão e 

qual o compromisso que o Pai esperava dele. 

Aos 12 anos, na sua primeira romaria a Jerusalém�le 

esclareceu o objetivo de sua Vocação: " DEVO ME PREOCUPAR' 

COM AS COISAS QUE SÃO DE MEU PAI" {Lc. 2, 4 9) . E mais tarde, 

na hora de morrer, Ele entregou o seu Espíri:t:o ao Pa_i dizen 

do: "Missão cumprida" (Jo. 19, 30). 

ENTRE ESTES DOIS MOMENTOS, Jesus vai descobrindo aos 

poucos nas pequenas coisas, nas angústias, sofrimentos, al� 

gerias e Esperanças do povo, nos sinais, nos acontecimento� 

na Palavra das ESCRITURAS SAGRADAS, O QUE 2 QUE O PAI ESPE

RA DELE. 

LEITOR l: Parece duvidar antes de fazer os milagres·. (bodas de Caná 

Jo 2, 4 ss). Foi preciso que a mãe Siro-Fenícia inssistis

se para que Jesus curasse a filha doente {Me 7, 25-30}Jesu� 

marcado pela ideologia nacionalista 90s judeus, parece nao 

querer intervir em favor de uma estrancí'eir�.''-e lhe responde 

com uma linguagem que num primeiro ins_tante parece severa ' 

demais: "Não é lícito tirar o pão dos filhos para dá-lo aos 

cães". Mas a fé dessa mulher, parece forçar Jesus a compr§: 

ender que sua Missão e universal, e lhe .responde: "Pelo me 

nos das migalhas que ·caem da mesa� os' cães têm direito".En

tão, Jesus age: e a filha ficou curada. 

LEITOR 2: No Jetsemani, antes de sua prisão, Jesus sofre a dúvida e a. 

contradição interna dos que se sentem isolados e devem assu 

mir os acontecimentos at� � fim. Será que o Pai está que.

rendo isso mesmo'? "Pai, se é possível, afaste de mim este 

cálice" {Lc 22, 42). 
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LEITOR 3: Por ser filho legítimo de Deus, Jesus estava totalmente di� 

posto a cumprir os desejos do Pai. Em cada momento de sua 

prática por estar ativamente presente nas lutas dos homens, 

ele descobria no momen�o, as novas dimensões de sua missão. 

Assim, A INTIMIDADE DE s::_�, �ELACIONAMENTO COM o PAI se refcr 

rava e se esclarecia at:.:- v �s de seu engajamento e de sua lu

ta em favor dos oprimid��. 

ANIMADOR: Para a nossa reflexão: 

1 - Nossas práticas sao coerentes com a nossa palavra: "Sou 

cristão"? 

2 - Existe lugar para dúvidas, na vida de quem está compro
;. 

metido com o Evangelho? Em que momentos aparecem mais 

fortes? 

3 - Nosso espaço de relacionamento e de intimidade com o Pai 

já existe? Em que é reforçado? 

•

• 
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FICHA 7 - A REALIDADE NA E:POCA DE JESUS 

LEITOR 1: Para entendermos a realidade do nosso compromisso, hoje, e 

importante conhecer a realidade do tempo de Jesus? 

LEITOR 2: Ao meu ver é muito importante, para podermos entender aqui

lo que no seu evangelho Ele nos propõe. Sem entender a rea 

lidade do seu tempo, a gente pode correr o risco de entenda::

º evangelho como os opressores. 

LEITOR 1: ECON4MIA RURAL: existia a produção dos pequenos povoados a� 

sumidos por pequenos proprietários. Viviam de uma agricult 

tura , ' de luta para sobreviver. Trocavam os produtos 

entre si. Nesses pequenos povoados existiam também alguns 

artesãos. Com a dominação romana esse pessoal todo era 

obrigado a pagar impostos: um para o estado romano e outro 

para o estado judeu. Es�es impostos empobreciam ainda mais 

essa gente. Um desses povoados é o de Nazaré, onde Jesus ' 

viveu grande parte de sua vida e apréndeu a luta pela just! 

ça. "Crescia em sabedoria, em idade e graça diante de Deus 
,.

e diante dos homens" (Lc 2, 52). 

LEITOR 2: Existia, de outro lado, a PRODUÇÃO DE LATIFUNDIOS: Eram 

grandes propri�tários. Aqui entram os anciães do templo(n� 

breza e elite) e os grandes sacerdotes (nobreza sacerdotal} 

dos quais a Bíblia f�la e os mostra opressores, perseguido

res de Jesus e que possuíam milhares de alqueires de terra. 

Quem trabalhava suas terras eram os colonos, os escravos.Os 

produtos desses grandes exploradores eram comercializados. 

ANIMADOR: VEMOS ENTÃO QUE EXISTIAM DOIS TIPOS DE ECONOMIA:

Urna economia fraca e de subsistência para os pobres traball:a 

dores e outra economia forte e desenvolvida pará os ricos. 
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LEITOR 1: Até parece o tempo de hoje. Os pequenos colonos que malcon 

seguem sobreviver e os grandes latifundios que fazem a expq: 

tação. 

LEITOR 2: Existia também urna econom:a urbana: Essa era baseada na 

produção. Essa produção dependia essencialmente dos arte -

saos que fabricavam roupa, comida, perfumes etc ..• 

· Existiam também os operários de construção civil.Es

tes eram muito importantes para o sistema do tempo. Ex.:o 

templo de Jerusalém foi trabalhado durante oitenta anos. E 

pelo ano 60 haviam 18.000 operários só na Judéia, ocupados 

na edificação do templo e dos palácios dos grandes. Existi.a 

um número bem elevado de desempregados e sub-empregados. 

LEITOR 1: Vimos bastante das coisas da roça, da cidade e da organiza

ção política. No tempo de Jesus também existia urna organi

zaçao POL!TICA. 

A organização política daquele tempo era exercida na 

·· forma de uma ditadura rnili tar imposta pelo império romano.

LEITOR 3: Não é possível! :E': coisa demais parecida com a nossa. Nãci-�é,? 
, . 

LEITOR 2: O imnerador romano tinha todo o poder. A dominação era tão 

bem disfarçada que o povo quase não percebia. Além da ex -

ploração econômica, o poder romano se reservava: 

1 - o direito de nomear e demitir os sumos sacerdotes, che

fes religiosos de maior autoridade; 
• 

2 - o direito da distribuição dos títulos de terra aosgra� , 

des; 

3 - o direito de condenar à morte por crimes políticos. Ex.: 

Jesus teve que recorrer a Pilatos, representante de Roma. 

E intervinha no caso de revoltas. Ex.: no ano quatro ' 

por ocasião da primeira revolta dos Zelotas, os romanos 
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torturaram e crucificaram 2.000 pessoas. Os grandes, quando 

eram descartados da panela, rêcorriam ao luxo, à libertina-

gem. As seitas e movimentos religiosos alienantes 

entrada fácil. 

tinham 

L�ITOR 1: Você já se perguntou porque 2ntram tão fácil tantos movimen 

tos religioso� e seitas hoje no Brasil? E gozado! Porque de 

outro, o mesmo governo expulsé: padres que estão do nosso la 

do. 

--:-:rTOR 2: E p:.i:-a ve como os dominadores f.:I.O espertos e usam até da re

ligião pra gente não abrir os Jlhos. � assim, que vamos ver 

que no tempo de Jesu� o imperaior romano era respeitado co

mo divino. O povo pobre e trat1lhador tinha medo dele.O cul 

to, como no tempo de Faraó, o :-ei do Egito, era importante' 

para manter as mordomias e corrupções dos governantes e dos 

poderosos. HZlvia uma verdadeira idolatria do poder político. 

Era a melhor maneira de dominar e manipular as massas dos 

trabaihadores: o povo era abrigado a adorar a pátria, o p� 

tido do rei, o chefe. Dentro desse mundo político deseu te� 

po, a atitude de Jesus é revolucionária: "Dai a Ce�ar o que 

é de Cesar e dai a Deus o que é de Deus"· (Me 12, 13-17) •

l_·l:'.ITOR 3: Quer dizer que ao Cesar nao se pode dar nenhum poder divino. 

Divino, só Deus e que e. O Cesar é um homem corno todo mun

doe nada ma�s. E até a moeda, quem a produz é o operário. 

Nem essa dev� ser dada a Cesar: (Cesar: Rei, governo,patrâo 

etc ... ) • 

JEITOR 2: E assim, que vendo o comportamento de Jesus diante do poder 

de s;eutempo, 6escobrimos que.por diversas vezes Jesus denun 

eia a opressão exercida em cima do povo trabalhador e chega 

a dizer: "Tenh,) pena de"'sa multidão ... 11 (Me 6, 3-4) "E 
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ANIMADOR: 

n ·na coisas lhes ensi 

reflexão: nossa -·-·-Para a ---
�

ss-� ""·-·-m.-c.] hanç�. 1 - Existem . -

. ? 

entre de Jesus 1. �ade da época a rea io 

• ? Quais. e a de .hoJe. 

a riqueza I)roduz 2 _ Quem 

'da 

- ? da naçao. 

3 - Como esta d reparti - sen o 

4 - Como dev repartida? e ser 

? ·queza. essa ri 
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ANIMADOR: Para entendermos melhor o assunto do estudo de hoje, a mis 
' -

sao da Igreja no mundo c�o trabalho, vamos procurar saber o 

que é Igreja. 

�BITOR 1: Na minha comunidade cantamos um. hino que diz: "Senhor, a 

Igreja somos n6s ... " 

��ITOR 2: O Concilio Vaticano II, chamou a Igreja de "Luz dos Povos'� 

i,EITOR 3: Pode-se dizer ainda que a Igreja é o "Cristo prolongado". 

Isto quer dizer que a missão, o trabalho de Jesus passou, 

de sua morte e ressurreição, para a Igreja. 

Jesus não veio libertar o homem do trabalho, mas 

libertar o trabalho humano daquilo que o impede de inserir

se na nova criação de liberdade dos filhos de Deus. 

LEITOR.4: Daí se compreende porque Jesus fel um trabalhador, no ple

,no s-entido da palavra. Trabalhador. manual - filho do car

pinteiro. 

Desde que o mal entrou no coração dos homens, o tra 

balho perdeu seu sentido bonito e alegre. Tornou-se in�ru 

mente de opressão, de escravidão. 

• _,:rrMADOR: Não precisamos ir longe. Sc:;ibemos que no Brasil colo.üal,o

trabalho era para os escravos. Havia, então, senhores e 

escravos. 

L�ITOR 1: No tempo de ,Tesus eram bem assim. O escrav0 é que trabal� 

va. s .. Paulo na carta aos f'.ilipenses descreve, claramente, 

a humilhação de Cristo na encarnação: aquele que "estava 

em condição de Deus" tomou a"condição de escravo", isto�. 
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a condição de trabalhador do tempo, o escravo; o centrá -

rio de Senhor em termos de dignidade. 

LEITOR 2: Mas b trabalho de Jesus n- carpintari� de Nazaré nao parou 

aí. Evoluiu e caminhou pra frente. Depois de 30 anos, 

Jesus deixa seu trabalho manual e parte para o "trabalho" 

que o Pai lhe confiou. 

LEITOR 3: O "trabalho" do Pai ·é o novo Reino que Jesus veio iniciar· 

com sua vida, morte e ressurreição. � o Reino da Vida, da 

Verdade, da Justiça, do Amor e da Paz. 

A�IMADOR: Então a vida de Cristo e, consequentemente, de cada pesso� 

teria como que duas"gavetas"? Uma para o trabalho que se 

fecha depois de algum tempo, e a seguir se abre outra para 

a construção do Reino? ••• 

Leitor 4: Não. Não se trata de duas gavetas diversas, trabalho e 

construção do Reino. São duas dimensões do Plano de Deus, 

feitas uma para a outra. A construção do Reino será "con

versa mole" ou "reza de beata" se não voltar-se para o tra 

balho; e o trabalho vai dar em exploração e confusão,.como 

uma torre de Babel, se não voltar-se para a construção do 

Reino do Paj_. 

rlNIMADOR: Nessas alturas de nossa conversa, o que podemos dizer a 

nós mesmos cerno membros da Igreja? 

LEITOR 1: Que a missão da Igreja, e portanto nossa, nao é libertar o 

homem do trabalho mas libertar o trabalho humano daquilo 

que o impede de inserii-se na nova criação de liberdade drn 

filhos de Deus. 
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LEITOR 2: Para isso, a Igreja deve encarnar-se, como Cristo, no mun

do do trabalho. Através de seus membros penetrar em todos 

os ramos da atividade humana, e iluminar o trabalho do pon 
-. 

to de vista de seu valor. 

LEITOR 3: Neste sentido, o apóstolo Paulo sentia-se envaidecido de 

trabalhar no seu oficio para ganhar o pao de cada dia:"Tra 

balharnos noite e dia, entre fadigas e privações, para nao 

sermos pesados a nenhum de vós". E ainda: "Se alguém nao 

quer trabalhar, abstenha-se também de comer". 

LEITOR 4: E na ordem moral, é missão da Igreja voltar-se para a cons 

trução do Reino, no mundo do trabalho. 

LEITOR 1: Seria através da luta por uma vida mais digna: "Eu vim p� 

ra que todos tenham vida, e vida em abundância". 

LEITOR 2: Seria através da luta pela justiça numa sociedade injusta 

e opressora. A luta pela justiça é, hoje, o grande campo 

das batalhas da Igreja. 

LEITOR 3: Será através da luta pela verdade num mundo de mentiras, 

falsidade e peleguismos. "A verdade vos libertará". Pa

ra isso se exige autenticidade. Um trabalhador honesto -

bom profissional e uma Igreja autêntica - encarnada na rea 

lidade do pobre e oprimido, serão força profética, verdade 

libertadora, construtores do Novo Reino. 

LEITOR 4: O papa João Paulo II na carta sobre o trabalho diz: l pre

ciso que se realize a justiça social .•• é preciso que ha

ja sempre novos movimentos de solidariedade dos homens .de 

trabalho .•. onde existe a degradação social, exploração 

dos trabalhadores, a miséria humana e a fome. "A.· Igreja· 
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,''.···.·· . 

ra como sua missão, seu serviço e como uma comprovaçao da 

sua fidelidade a Cristo, para assim ser verdadeiramente "a 

Igreja dos pobres". 

n9 18). 

Só assim será Igreja de Jesus. (L.E� 

LEITOR 1: A Igreja deve reconhecer-se no dinamismo libertador da ela; 

se operária. Ela deve impulsionar e fomentar este dinamis 

mo por seu serviço desinteressado e constante à classe op� 

rãria que tem de lutar sempre e organizar-se cada vez me -

lhor em busca do seu objetivo-base, a sua libertação inte-

gral. 

LEITOR 2: A Igreja tem a missão de revelar à classe operária que ta� 

to o ponto de partida quanto o ponto de chegada de seu din� 

mismo libertador é Jesus Cristo, o Filho de Deus, .. sempre ' 

presente na história da libertação dos oprimidos (classe o 

perãria, camponesa, etc .•. ). 

ANIMADOR: Para nossa reflexão: 

1 - Porque Jesus assumiu a condição de trabalhador? 

2 - A Igreja é a seguidora da missão de Cristo no mundo do 

trabalho. Quais os passos que a Igreja deu ou nao,ne� 

ta missão? 

3 - Igreja descomp��om12tida com a luta operária - com os p� 

bres, os trabalhadores, pode dizer que é de Jesus? 
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O AGIR DO OPERÃRIO CRISTÃO 

ANIMADOR: Somos filhos de_Deus "de cr.;i.ação" por causa de Cristo. Na 
• ' ·' (( • 1 • . • 

medida em que, como Cristo, nos comprometemos com as lutas
. .... 1 

dos homens, suas angústi�s, seus dofrimentos, suas esperd� 

ças e suas alegrias (GS), estaremos criando .em nós e . ·, ·.·! }·· ( :·\ : ·-�·
na 

própria história, o ESPAÇO DE NOSSO RELACIOijAMENTO COM O 

PAI e o ESPAÇO DE FRl\TERNIDADE HUMANA COM NOSSOS COMPANHEI 

ROS. Aí podemos dizer que somos cristãos. 
. . 

LEITOR 1: Sabemos que estamos vivendo dentro de uma sociedade de do

minadores e de dominados, que tenta de todos os modos opr! 

mir os mais fracos, os trabalhadores. 

LEITOR 2: O onerário cristão, dentro dessa sociedade, é aquele que 

liga o Evangelho de Jesus com a vida e luta operária, lá on 

de todos os companheiros lutam pela subsistência e os ajura 

a descobrir a Fé dentro da luta dos oprimidos. 

LEITOR 3: Isso nao significa colocar artificialmente trechos bíbli -

cos no fim de todas as reuniões, mas significa que devemos 

fundamentar nossa luta pela justiça no mundo do trabalho, 

reforçar nossa solidariedade no local de moradia, tornar Pc1I 

te nas decis�es da política em ligação permanente com a 

nossa Fé e por causa de nossa Fé. 

LEITOR 4: E atinge maior plenitude a açao do operário cristão, quan-· 

do, com seus companheiros_ CELEBRA a vida da fAbrica, a suú 
) . : .·-. ' . . . . . 

luta sindical e o avanço_ polítivo popular. 

LEITOR 5: São Paulo diz: "Cristão é aquele que age conforme o Espiri 
. . . . . . 

� 
-

rito de Jesus Cristo". E Jesu� define sua açio e a ação '
do operário cristão no Evangelho de Lucas: 4, 18-22: "O E§. 
pírito do Senhor está- sobre mim. Ele me escolheu para� 



nunciar as BOAS NOTICIAS aos pobres e me mandou anunciar a 

liberdade aos presos, dar vista aos cegos, pôr em liberda

de os que estão sendo maltratados, e anunciar o ano em que 

o Senhor vai Libertar o seu Povo".

LEITOR 6: A Igreja, principalmente aquela vivida pelos primeiros cris 

tãos-m:;-s diz que assumir essa missão de cristãos, como JeslB 

é assumir o compromisso da partilha: "Os cristãos tinham 

tudo em comum e não havia necessitados entre eles". (At.4 

42-47).

�BiTOR 7: Não dã mais para ser cristão e aceitar a situação de opre� 

sao que pesa em cima dos operários. O Papa Paulo VI dizi� 

"São necessãrias mudanças audaciosas e profundamente inova 

doras" (PP.32). E dizia ainda: "Não é licito que uns po� 

cos se enriqueçam sempre mais às custas de um empobrecime� 

to cada vez maior das maiQrias humanas". 

L.::ITOR 8: Ser um operário cristão, hoje, é assumir as diretrizes e 

linhas de nossa Igreja que de Medellin para cá, com maior 

clareza, faz sua opção: - pelo povo 

- pelos pobres

- pelas CEBs como lugar privilegi�

do de evangelização

- pela teologia da libertação.

r,r:-1.TOR 9: Ser um operário cristãe,, nao e ser "pata cega", mas estar 

atento à realidade, enfrentando os desafios da mesma. 

TOTAL!TARISMO: - do lucro (= capitalismo) 

- da autoridade (= ditadura)

- da ordem (= segurança nacional)

- da força(= militar.ismo()

- do eclesiástico (= cfirias)

•
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COLONIALISMO: - Interno e externo das multinacionais exer

cendo a dominação de um povo sobre outro. 

CAPITALISMO: - Fatalmente materialista, negando um Deus 

capaz de partilhar com justiça a Terra, o 

,Pão e todos os bens de produção, negando, 

assim a igualdade entre os mesmos filhos ce

um só Pai, Deus. Envenena tudo, impondo a 

idéia de lucro onipotente e explorador em 

todos os ambientes humanos. 

MARXISMO: - Que apesar de trazer um bom instrumento de

análise critica da realidade, nega qualque::

outra filosofia e a própria teologia, tor-

nando-se totalitário também.
; ; 

Enfim, ser operário cristão é fazer f.tente a(um:� SC!Ciedaâ.e 
;, �· ' : .'. � 

onde a ESPERANÇA EVANG�LICA TEMPORAL E ESCATq,LO<:;ICA "'está 

quase ausente. 

O cristão nao se deixa cansar pelos: 

- imediatismos exigidos por uma sociedade politic�

m�nte corrompida.
·� •' 

- Nem pela Igreja estrutúra, pedra fria, alheia à
i 

... • � 

realidade aliada aos opressores. 

ruim não adianta gastar vela".

"Com defunto

- Nem pelo apego e dependência dos leigos frente

aos padlfés e bi_spOs . que _só pensam em seus .. bens
;··n .• 

. i 

·mate�iais, seus privilégios e garantias.

- Nem pela falta ::1e cOntato vivo e permanente co:r:

Deus Libertador de seu povo.

Nem pela falta de Espírito autênticamente pascul

e de comunhão permenente com o mundo dos oprL:·,f

dos.

ANIMADOR: , .. Para a nossa ·reflexão: 
'){',,.'\: .-, ,, 
.\� 
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1 - "A Fé sem obras é morta''� "O operãrio que nao assume 

nenhuma luta com seus companheiros, não é c:ristão". Con

corda? Discorda? Por que? 

2 - � possível ser cristão e ao mesmo tempo ser capitalista, 

totalitarista, colonialista, comunista, cansado e dep� 

dente? 

t 
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FICHA 10 - SOLIDARIEDADE NO LOCAL DE MORADIA 

Cristão é aquele que tem um coraçao sensível à dor dos ir

mãds- e pÓd� ai�er na prática de sua vida, como Jesus: , -·'ni�nho compai-

xão desta gente que se parece com rebanho sem pastor" (Md 6,34). são

muitos os lobos que atacam, dispersam, machucam e levam à morte o povo 

.'.�e hoje. De muitos modos chegam, não pedem licença e invadem,despejam, 

compram a justiça, torturam·, condenam e matam. 

O operário cristão se faz solidário com as angústias, os so

frimentos, as alegrias e esperanças de seus vizinhos e de seus compa

nheiros de trabalho, da grande família de seu bairro. Não basta apenas 

sentir. Lágrima de crocodilo não salva ninguém. 

Cristo nos coloca hoje com muita clareza: "Eu vim para que 

todos tenham vida, vida em abundância"(Jo 10,10). No entanto tudo is

so nos é roubado, dia a dia, nos vão colocando à margem da vida , por 

um sistema capitalista que domina e oprime. Vamos agora olhar para o� 

tro lado_da nossa realidade, do bairro, cidade, etc •.• Familias sendo 

despejadas de suas casas (desempregados). Crianças mal nutridas, sen

tindo a falta de um quintal decente, que ela tanto merece. 

Frente a todos esses problemas que nos envolvem, devemos par

tir.para uma solidariedade prática e com plenitude. 

Diante de toda essa realidade é importante a criação de movi

mentos de bairros, a organização de moradores para reivindicar os direi 

tos comuns a todos os moradores do bairro, a criação da associação de 

bairros, objetiva ao melhoramento nas condições básicas de moradia com 

água, iluminaçâo ·pública, escolas, creches, ambulatórios, higiene,etc. 

Dando ênfase à união de todos os trabalhadores, porque dessa 

União é que depende a solidariedade e a conquista de seus direitos para 

que haja melhores condições de moradia, de saúde, etc. 

� importante a gente saber que a arma mais poderosa que exis-

te, e a classe trabalhadora unida e organizada, sendo assim solidária 
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de todos os modos em busca de uma transfprmação social e política.Dian

te dessa solidariedade irá acontecer o plano do pai. Cristo hoje ,nos 

colocat "Eu sou o tronco da vida, voeis são os ramos: se os ramos nao 

permanecerem uhidos ao tronco, morrem. Se permanecerem em mim produzi

rão muito fruto" (Jo 15, 5). 

A verdadeira solidariedade desperta a união e a organização do

povo em busca de melhores condições de vida e novas relações onde exis

te lugar especial para a real fraternidade, igualdade, justiça e paz. 

·ANIMADOR: Para a nossa reflexão:

1- Será que muitas vezes nao somos os que caem da árvore

quando há urna luta em nosso bairro?

2- O que você entende sobre solidariedade no local de mora- ,

dia?

3- Já existe em seu bairro uma associação de moradores?

O que podemos fazer?

•

• 
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FICHA 11 - A HISTORIA DA CLASSE OPÉRÃRIA NO BRASIL.

ANIMADOR: O que a gente estuda nos livros da escola, nao diz toda a 

verdade, muitas vezes os livros da escola escondem coisas 

importantes, e contam a história conforme a opinião dos po� 

tugueses, dos brancos, dos ricos, dos poderosos, desvalort 

zando as coisas, o trabalho e as lutas dos índios, dos ne

gros escravos, dos pobres, dos explorados, dos camponeses, 

dos operários, enfim do povo brasileiro. 

LEITOR 1: Durante 350 anos nao havia classe operária ho Brasil,porém 

sempre teve trabalhadores, e os portugueses precisavam de

les para cultivar as terras, que foram roubadas dos Indirn;;, 

escravizando os indios e os negrds africanos. 

Com isso os ricos ficam mais ricos, e os pobres 

perdem o que têm. Com a crise econômica já existente, e a 

mudança do governo português para o Brasil, as coisas nao 

melhoraram, porém começaram a aparecer pequenas fábricas. 

Com isso a semente da classe operária cresce pouco a pouc� 

Por volta de 1.825 até 1.849 houve revoltas em todo o 

Brasil: (Ex.: A Cabanada, em Belém dó Pará Balaiada,no 

Maranhão Praeira, em Pernambuco) protestando contra to 

do o tipo de opressao. 

LEITOR 2: Em 1.850 por vontade da Inglaterra, (que se infiltrou aqui) 

foi proibido o comércio de escravos africanos, com isso co 

meça a sobrar dinheiro no Brasil, e crescem as indústrias, 

assim nasce e começa a crescer a classe operária. 

Porém nãc!Itinham leis trabalhistas, nem indeniza

çoes. Trsbalhavam o pai, a mae e filhos, ( chamando-se elas 

se proletária ). Se um adoêcia era substituido, porque so 

contava a força do trabalho. No começo do século passado,os 

operários começaram a se unir e lut.ar, porque nao tinham 
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LEITOR 3: 

LEITOR 4: 

LEITOR 5: 

�rot�ção, garantia por acidente,::;,. doenças, velhice, aposen

tadoria, assistência médica, nem horário de trabalho. E as-· 

sim vão surgindo associações, jornais operários, etc. 

Até 1888 quando se deu a abolição da escravatura, houve va-·· 

rias greves, mostrando um caminho que se desenvolveu muito. 

Lembramos que já naquela época havia uma organiza

çao mundial dos trabalhadores, que culminou, com a greve 

de 19 de maio de 1886, em Chicago, onde foram enforcados 6 

companheiros. Este crime tornou-se símbolo dessas lutas � 

direitos, no mundo todo no dia J9 de maio. 

Após a abolição da escravatura, o Brasil passa por grandes 

mudanças, aparecem ricos fazendeiros, comerciantes e capit� 

listas estrangeiros com dinheiro de sobra, com muito capi

tal querendo ter mais lucros, surgem vários tipos de indiis

trias, onde os trabalhadores vendiam sua mão de obra. f; uma 

classe operária nascendo em condições sub-humanas. 

Com isso o capitalismo toma conta de tudo, come,a� 

do a emigração da mão de obra européia;· os patrões resolvi&u 

tudo por con�a de acordo com seus interesses, o que, como,e 

quanto deveriam produzir, e o Brasil passa a depender econo 

micamente da Europa e Estados Unidos, até hoje. 

Com o crescimento de indústrias, cresce também a classe ope 

rária. De 1900 a 1920 de 55.000 operários, passou a 275.000. 

Em São Paulo 90% eram estrangeiros, em 1912 na in

dústria têxtil de São Paulo 67% eram mulheres, em 1919 50% 

dos operários de fábricas tinham menos de dezoito anos, i3-

to por causa do baixo salário. 

Com as fábricas em instalações precárias, sem ins

talação sanitária, trabalhavam 12 horas por dia,sofriam pe� 

simas condições de saúde. Dai os operários começaram a re-



! 

• 

LEITOR 6: 

LEITOR 7 
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sistir ao capitalismo, a pressionar os burgueses e o goveE 

no e exigir mudanças, começaram a fundar os sindicatos, fe

derações de sindicatos e confederação nacional, para artic� 

lação do movimento, e manter a unidade nas reivindicações. 

Faziam manifestações em comícios e passeatas, org� 

nizavam greves quando a mudança devia ser imediata . 

Em 1906 realizou-se o 19 congresso operário em nível nacio 

nal. Os quase 30 anos de l�Las teve urna grande vitória pois 

o governo e os capitalistas temendo a organização operária,

e vendo que com a polícia não teriam mais condições de re

primir estas organizações, criaram a legislação trabalhista . 

A classe operária só a si mesma deve aquilo que até hoje m� 

seguiu. 

Após as grandes greves de 1917 a 1919, com a grande repres

sao policial a maioria dos líderes foi preso , os estrange� 

ros expulsos e ameaça de desemprego. Mesmo com tudo isto a 

organização continua e o governo inicia uma legislação so

cial. 

Em 1919 a Ja. lei: proteção aos acidentados no tra 

balho, em seguida aposentadoria, férias, proibindo o traba

lho a menores de 14 anos, e outras. 
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Nos anos de 1930 até 1932 houve uma nova onda de 

greves, o que veio apressar 0 governo a criar quase todas as 

leis que conhecemos hoje. 

LEITOR 8: Mas algumas leis sociais nao bastam, é preciso unir a elas 

se operária e exigir o cumprimentos delas, e isso acontecia 

no dia a dia. 

LEITOR 9: 

Agora o governo quer os sindicatos do seu lado�,f� 

vez de mandar a policia fechar, manda proteger os sindtatos, 

atrelando os mesmos ao Ministério do Trabalho. Só que a lei 

dizia que os sindicatos deviam ser livres. 

Em 10 de novembro de 1937 Getfilio declarou-se ditador, fe-

chou o Congresso Nacional, suspendeu a constituição de 34, e 

com isso desaparece também a lei que permite a liberdade si� 

dical, porque o governo dizla. sindicato sim, movimento ope

rãrio não, porque dizia. Ge�Ülio, só a naçao e que importa, e 

cada classe devia ter seu esforço; na prática, a colaboração 

seria para os patrões, e com isso crescia a ind6stria capit� 

lista, a cust� dos trabalhadores. Com a derrubada de GetGlio 

termina ali o que se pode chamar de período de controle to-

tal dos sindicatos, e surge uma �ova situação e se inicia u

ma nova fase para o movimento operário. 

ANIMADOR: Corno vemos nenhum tipo de dificuldade ou perseguição conse -

guia acabar com o movimento operário, qualquer brecha de li

berdade, logo renascia o movimento operário . 
.. ;, 

Percebe-se que nada.toi dado de gr�ça ao trabalhador, 
.·,.'._)_{ 

mas foi conquistado pela luta e coragem da própria classe o

perária. 

•

• 



Para nossa reflexão: 

1- t important� conhecer a nossa Histõria?

2- O que voce �chou de importante?

3- Getúlio é o pai dos pobres?

4- Quem faz a História da classe operária? Como?

• 

.. 
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FICHA 12 A REALIDADE DO OPERji�JJ A PARTIR DE 64 

ANIMADOR 

LEITOR 1 

LEITOR 2 

�EITOR 1 

LEITOR 3 

Nós trabalhadores do campo e da cidade tinhamamos o governo 

e os Sindicatos como nossos protetores. Embora atrelado ao 

governo nos trabalhadores não percebíamos, porque o começo 

da história do trabalhador foi uma terrível escravidão,pri� 

cipalmente no Brasil. 

À partir de 64 com a implantação da ditadura Militar a clas

se trabalhadora sofreu o mais profundo golpe em toda sua his 

tória no Brasil. 

A primeira grande arma, do sistema instalado, foi a 

intervenção nos sindicatos, a prisão e expulsão de lideran

ças autênticas de trabalhadc·-es. Daí o governo e os patrões' 

começaram a usar as leis r�p:�ssivas contra nós. 

Em 65 cái a estabilidade de emprego em troca do Fundo de Ga

rantia. Nós estávamos desunidos e desorganizados, e aceita

mos tudo sem reação. Mas por trás de tudo isto havia, já bem 

estruturado, um projeto do capitalismo estrangeiro e nacio

nal aliado aos Militares. 

Para por em prática este plano era necessário o apoio inte

gral de todos os setores das forças armadas. AI então foram 

feitas as grandes promoções a elevação dos salários e entre

ga de medalhas de honra, méritos, selados com sangue, mortes 

e a miséria do povo trabalhador. 

Criaram leis de exeção como, em 1968, o chamado 

AI-5 (Ato Institucional n95' e para garantir o governo dos 

patrões e militares a Lei de �egurança Nacional. 

O governo e os patrões começam a colocar seus planos de expl� 

. . 

<:· 

•



LEITOR 2 

LEITOR 1 

• 

LEITOR 3 
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raçao que é o seguinte: 

- Arrocho salarial , ou seja, m.ao de obra barata;

- Aumento cada vez maior da produção;

Grandes lucros para os patrões estrangeiros e nacionais e

facilidades para as multinacionais se instalarem no país;

- Juros altos, inflação, valorização do dólar (moeda usada

pelos capitalistas);

- Crescimento da divida externa causando grande prejuízo p�

ra o Brasil e mais ainda para os trabalhadores;

- Com arrocho salarial toda família é obrigada a trabalhar,

inclusive as mulheres.

- Com lucro exorbitante as multinacionais e o capitalismo se 

apoderam das terras;

- Aí se criou o clima de conflitos de terras e expulsão dos

posseiros que vieram tocados para a cidade. Com isto a

grande procura de emprego e facilidade para os patrões co

locarem em prática o plano de rotatividade, mandando ernbo

ra os operários quando quer e não sofre prejuízo, porque'

ele admite outros com salário mais baixo.

- A ampliação de uma rede de televisão em todo território na 

Cional e a modernização dos meios de comunicação também '

faz parte do plano para doutrinar o povo a aceitar os de

tentores do poder que são os militares .

Diante deste quadro , nos operários Cristãos, do campo e da 

cidade começamos a ver as coisas diferentes, vimos no rosto 

magro e desfigurado do companheiro causado pela opressão do 

sistema, um irmão carente de apoio e diálogo. Dai então nas 

cem as lutas pelas terias, pela moradia (casa própria), en- .· 

fim pela justiça , no mundo do trabalho. 
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LEITOR 2 Vendo toda esta injustiça a Igreja volta a ouvir os clamo

res do povo oprimido. Dando espaço e apoio às suas lutas a 

partir de "Medellin" e "Puebla" e através da C.N.B.B. des

pertadas pelas comunidades eclesiais de base, fazendo estu 

do da realidade em que vivem os trabalhadores criando enti 

dades e meios pastorais como Pastoral Operária, Pastoral' 

da Terra, Pastoral dos Mangues, Centro de Defesa dos Direi 

tos Humanos, Comissão de Justiça e Paz, Associação de Bai� 

ros e Grupos de Reflexões, no sentido de dar uma visão real 

da sociedade injusta imposta pelo regime e uma proposta do 

operário cristão de uma sociedade nova e igualitária._ 

LEITOR 1 Por meio destes instrumentos de lutas nos trabalhadores tive 

mos algumas vitórias importantes como exemplo: em Santa Ca

tarina a desapropriação da fazenda Burro Branco e tantas ou 

tras pelo Brasil a fora. 

ANIMADOR A maior conquista foi a organização conjunta do trabalhador 

da cidade e do trabalhador do campo. Il�minados pela palavra 

de Deus através de Jesus Cri�to, juntos somamos maior força 

para lutar contra o sistema e construirmos uma sociedàde,sem 

explorados e sem exploradores. Onde o ser humano seja o mais 

importante, que seria o começo do reino de Deus aqui na ter 

ra. 

Para nossa reflexão: 

1- Voe� acredita aue todos estão contentes com os planos

Governo?

do 

2- O que procuram sobretudo os capitalistas no campo? e nas

cidades?

3- Conhece vitórias dos trabalhadqres na luta contra a opreê
são? Conte alguma.

4- O que voe� pensa dos que querem mudar a situação dos ope�
rários?

.. 

,r 
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FICHA 13 FORMAÇÃO SINDICAL 

O avanço do Movimento Operário em nosso pais tem encontra

do certas barreiras impostas pelC!L sistema capitalista, pela extrema e� 

ploração dos trabalhadores, pela estrutura sindical atrelada, pela re

pressao policial e pela manutenção forçada da classe operária fora do 

alcance das informações e dados que lhe são necessários para a forma

ção de uma verdadeira consciência de classe. 

A esmagadora. maioria de nossos trabalhadores pouco sabe de 

seus direitos mínimos; pouco conhece da estrutura capitalista dominan

te e da estrutura sindical que nos tolhe, e perdeu a memória de tantas 

lutas que a classe operária já travou ao longo de sua história no 

Brasil. 

SINDICATO 

Quando nasceu a indústria no século passado, os operários' 

eram verdadeiros escravos. Eram tratados como animais, até crianças 

de 4 a 5 anos eram obrigadas a trabalhar. Aos poucos, os operários fo

ram percebendo que só iam dar um jeito na vida se todos se unissem e 

lutassem. Depois de muita luta, muitas mortes e pers0guições os traba-
., 

lhadores conseguiram fundar os sindicatos. 

[ S.INDICATO 
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Os sindicatos nasceram, p8rtanto, da luta e do sangue de 1 

muitos trabalhadores , nasceram para def��der os interesses dos traba�, 

lhadores. � importante dizer para tod2 r ��do que o sindicato é urna con 

quista dos trabalhadores e não foi presen':e de nenhum patrão ou gover

no. Aqui no Brasil e em alguns outros países vizinhos, os governos peE 

ceberam a força que tinha o sindicato na mao dos trabalhadores. Por is 

so eles fizeram umas leis que "amarraram" o sindicato no governo. Não 

dá pro sindicato fazer nada para os trabalhadores que o governo tá em 

cima. O governo caça as diretorias combativas, prende os líderes e poe 

na diretoria quem nao e trabalhador ou é "vendido" pros patrões e go-

verno. 

Com isso a gente deve desanimar? Parece que nao. Temos de 

lutar pra tirar essas diretorias que não defendem os trabalhadores, e 

lutar, principalmente, para que os trabalhadores mandem mais no sindi

cato, sem a influência co governo e dos patrões. Os trabalhadores têm 

o direito de se organizar livremente e e seu jeito.

Você conhece alguma Lei q'e amarra o sindicato ao Gover

no? 

- E conhece algum Sindicato que luta pelos Trabalhadores?

- �s as lutas que realmente o sindicato deve assumir?

Como a gente deve fazer para que o Governo nao nande ma;�.

no Sindicato?
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FICHA 14 SINDICALISMO 

Os sindicatos sao o instrumento de luta dos trabalhadores. 

Apesar das leis com as quais o governo e os patrões querem impedir a a

çao dos sindicatos, os trabalhadores enco11tram nos sindicatos o caminho 

das suas lutas. 

Os trabalhadores independentemente de suas convicções reli

giosas, politicas ou ideológicas, deve participar nos sindicatos na luta 

contra a exploração e por melhores condições de vida. 

O sindicato não é um partido, mas deve lutar pelos direitos 

políticos sociais e econômicos e pela organização dos trabalhadores. 

Os trabalhadores têm o direito de se organizar do jeito qu6 

melhor acharem, foramr a CUT ( Central Onica dos Trabalhadores) e lutaI" 

juntos . 

O Estado nao pode intervir nos sindicatos ,cassar mandato2, 

fechar entidades ou manter qualquer controle sobre sindicatos. 

Todos os trabalhadores, inclusive os funcionários públicos 

devem ter o direito de participar dos : eus sindicatos. São os trabalhado 

res que devem fazer o estatuto do siné., ca-':o, participar das eleições sin 

dicais, decidir a maneira e os prazos das eleições, fazer o programa e 

tomar decisões, formar a CUT e também participar do movimento 

intersindical. 

sindical 

O sindicato deve poder se organizar nos locais de trabalho, 

fazer sua propaganda e reuniões dentro da empresa, ter delegados de fá-

bricas e comissões de empresa cujos componentes deverão ter tempo para 

agir em nome do sindicato e ter garantia de estabilidade no emprego . 

A CIPA também deve ser eleita com a participação dos sindi.-· 

,:: s·.tos.

Os sindicatos devem ser mantidos atravês da cotização do� 

trabalhadores. Os fundos dos sindicatos devem ser patrimônio dos trabalh 

dores. Os sindicatos devem administrar esses fundos sem qualquer contro

le do Estado ou dos patrões. Enquanto existir o Imposto Sindical, deve

mos exigir que os 20% que vão para o �inist�rio do Trabalho, seja rever-
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tido em favor dos trabalhadores. 

Devemos rejeitar a maneira àe criar os sindicatos, pois ser 

ve para dividir categorias e trabalhadores. Devemos formar uma comissão 

i,ró-CUT para preparar o Congresso de agosto de 82, para caminhar rumo à 

unidade de todos os trabalhadores. 

- O que você acha importante mudar nos sindicatos?

- Como você faria para mudar tudo isso?

- � importante mudar, por que?

- Por que os sindicatos sao atrelado ao governo?
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FICHA 15 - ELEIÇÕES SINDICAIS 

� quando os companheiros sindicalizados, quer dizer, os . 
,.-: f),:;_, ..

que pagam mensalidade, elegem a diretoria do Sindicato da categoria, 
t) .. •' 1 r·: _: '�--; ·

Todo Sindicato tem eleição pra nova diretoria de três em 

três anos, mas as eleições nao sao na mesma epoca, cada urna tem urna 

data. Só quem é sindicalizado há seis meses e está com as mensalida

des em dia é que pode votar. 

- Todo mundo aqui e sindicalizado ? Por que?.

- f':_importante poder votar.numa eleiçã<;' . sindical? P.or que?

CHAPAS 

Numa eleição pode haver chapa única, duas ou mais chaP<M>-r 

Para formar urna chapa pra concorrer nas elej.çÕes sio necessários no 

minirno 12 companheiros e no máximo, 24.t bom sempre haver.mais. que 12 

pessoas, porque dá pra substituir. Se for só 12, a chapa fica anu],_açla 

se alguém desistir. 

REGISTROS DAS CHAPAS 

Um pouco menos de quatro meses das eleições, sai publi ·L 

.cado num jornal da cidade, e é colocado também n.a sede do Sindicato, 

um edital convocando as eleições, avisando os dias da votação e dando 

o prazo de 20 dias para serem registradas as chapas que vão concorrer

às eleições. 

Pode entrar na chapa para concorrer somente quem for mai 

or de idade, que não seja analfabeto, que tenha dois anos de catego

ria(pode ser em firmas diferent�s). Ainda ser há seis meses sócio do 

Sindicato. 

- Você conhece alguém que já participou de eleições sindi·

cais?

Voei sabe qual e a epoca em que há eleições no seu Sin -

dicato?
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FICHA 16 - OPOSIÇÃO SINDICAL 

Quando a diretoria de um sindicato for pelegada, isto é 

for mais do lado do patrão do que do nosso, os companheiros mais consci 

entes e combativos devem tentar derrubar e colocar urna diretoria melhor 

no lugar. 

Lutar contra o jeito que o sindicato está aqui no Brasil é 

lutar contra a diretoria pelega e fazer é.. vc::-dadeira oposição sindical. 

Por causa disso, há muitos problemas a enfrentar. Em 19 lugar, a diret2 

ria que está no sindicato, quando é pelega, quando não luta pra defen -

der os interesses da classe, não se arrisca e não trabalha, esses diri

gentes nao querem perder a boa vida e voltar prã fábrica de jeito ne

nhum. 

Por isso vao fazer de tudo prá nao perder prá chapa de op2 

sição sindical. vão ameaçar, fazer manobras, fraudes, etc. Em 29 lugar 

pros patrões não é nenhum pouco interessante ter gente combativa no sin 

dicato, por isso eles vão pressionar muito. Se desconfiarem que tem ge� 

te tentando montar chapa de oposição vão despedir. Se o pessoal consegue 

registrar a chapa, nao dá mais pra despedir, mas daí a pressão vai ser 

pra desistir da chapa. Na época das eleições vai haver pressao em cima 

dos trabal.hadores prá não votar na oposiç;:o e assim por diante. Em . 39 

lugar, pro governo também não é bom ter si�cicatos combativos, que re

clamem da política salarial do governo, do custo de vida. Por isso, ele 

também vai dificultar no que for possível a oposição sindical. Falar de 

tantos problemas até parece que é pra desistir mas 

- Diante disto, o que devemos fazer?

- - -

nao e nao. 

- Quais os tipos de pessoas que convidaríamos para particl

par de uma chapa no sindicato?

O que nos temos que saber é que tomar o sindicato é tarefa 

difícil, precisa de muita união, confiança entre os companheiros e dis-
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- O que vocês acham disso? . 'J !1. ,,.:. :. 

'l�i!í ·,.: .. · ,. 

- A oposição sindical tem chance contra tantos inimigos?
�:·� .í'.: ,··1 ., ,�.! C<·>. ::-���J :·-. . .- J.. 

- O sindicato de voces e pelego ou não?

- Existe a,.lgum trabalho de oposi<fãO na sua categoria?

.: .. i.' . : ! •. � ' 

".:·, i 
. .  ,._., -��· '_; ..:. .. 

. , ·,::·· 

: .. ) -� .-: 

' . 
. :; '·'. 
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FICHA 17 CAMPANHA SALARIAL 

Companheiro, 

Este material quer ser apenas um iniciador de papo. -são p� 

quenas explicações sobre assuntos de interesse de todos os trabalhado -

res. 

As perguntas que sao feitas é só prá abrir a conversa. O 

importante é que todos os companheiros possam falar de seus problemas , 

de suas esperanças, e que, todos juntos possamos encontrar formas de 

transformar este mundo no REINO DE DEUS, um reino de justiça, igualdade 

e fraternidade. 

,CAMPANHA SALARIAL 

·os trabalhadores estão divididos em categorias profissio -

nais. Por �xemplo: existe a ca_tegoria dos metalúr�icos, dos comerciários, 

dos químicos, dos têxte·is, dos, trabalhadores rurais, etc. 

�· Todo mundo que está aqui sabe qual e a sua categoria? 

Pois, todo ano, cada uma destas categorias discute com os 

seus patrões para tentar conseguir melhores salários, melhores condições 

de trabalho , estabilidade no emprego. Isto se chama Campanha Salarial . 

� a época do ano em que os trabalhadores de uma categoria , 

junto com o seu sindicato, tentam conseguir melhorias. 

- Alguém daqui já participou de urna Campanha Salarial?

Conte como foi.

Durante a epoca da Campanha Salarial todos os trabalhadores 

devem estar atentos, participar. Devem comparecer nas assembléias que o 

.. 
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sindicato convocar. Dar opiniões. Sugerir quais as melhorias necessárias 

na sua fábrica. Devem incentivar os companheiros para participar.Se -o 

sindicato for mais do lado do patrão do que dos trabalhadore.?, ,_OJ,, ,comPê.

nheiros devem pressionar a diretoria para que defendam os nosso.s inte;res
• • •• < · '  

-

ses. Estar em cima, não deixar eles se venderem. E o mais important�

descobrir maneiras de fazer tudo isso sem dar muito na vista prá não ser

despedido.

- A diretoria do seu sindicato está do lado de quem?

- A diretoria do seu sindicato promove boas Campanhas Sala-

riais?

DATA-BASE 

g o dia em que cada categoria, depois de negociar com os p� 

trÕes , devem assinar um ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. g o fim da Campa

nha Salarial. Cada categoria tem uma data-base, pois os patrões sabem que 

se os trabalhadores tivessem a mesma data-base, seriam mais fortes e uni-

dos por isso os separam em categorias e cada categoria tem uma epoca dife 

rente de Campanha Salarial e Data-Base. 

NEGOCIAÇÃO 

f; o momento em q�e os representantes dos trabalhadores de u-

ma categoria (sindicato, comissão de salário) sentam na mesa com os 

trões, para discutir o ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. 

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 

pa-

!: assinado entre o sindicato dos trabalhadores e o sindicato 

dos patrões, na data-base, ·ao fim das n'égociações da campanha salarial. 
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Neste acordo fica acertada a porcentagem do aumento, as ' 

condições de trabalho, as condições de segurança no trabalho, estabili

dade, insalubridade, horários, refeitórios, e muitas outras coisas. Es 

te acordo tem valor por um ano, até a próxima campanha salarial. 

- Você sabe alguma das garantias do acordo coletivo de tra

balho de sua categoria?

você sabe qual o reajuste que sua categoria conseguiu na

iiltima Campanha Salarial?

- Este acordo coletivo de Trabalho favorece o trabalhador'

ou não? Por que ?

DISS!DIO COLETIVO 

Quando os trabalhadores e os patrões nao conseguem se aceE 

tar durante as negociações e não assinam o ACORDO COLETIVO na data- ba

se, ai se instaura o DISS1DIO COLETIVO. Parece palavrão, mas é fácil de 

entender� Como não houve acordo, ou os trabalhadores ou os patrões ape

lam para o Tribunal Regional do Trabalho. AÍ o Tribunal é quem vai deci 

dir o acordo coletivo de trabalho da categoria, isto é o dissídio, con 

forme a.s leis. 

- Para os trabalhadores o dissídio é uma coisa boa?

As Leis que estão aí, favorecem mais os trabalhadores ou

os patrões? Por que ?

COMISSÃO DE SALÃRIO 

� um grupo de companheiros de diversas fábricas de uma ca

tegoria que ajudam a montar a lista das reivindicações, isto e, aquelas 

•
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coisas todas que vamos exigir dos patrões durante negociações. A comis 

são de salário participa junto com o sindicato nas discussões com os 

patrões. Quando a diretoria do sindicato é combativa , defende nossos in

teresses, ela procura formar urna boa comissão de salário. A comissão de 

salário para poder ser bem combativa, precisa conseguir, junto com to-

da a categoria, a estabilidade no emprego, senão os companheiros sao 

demitidos. Estabilidade por um ano para a comissão de salário é uma 

reivindicação muito importante. Os metalúrgicos de Porto Alegre conse

guiram isso. 

J., , : .
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FICHA 18 PRINCIPAIS REIVINDICAÇÕES 

No nosso trabalho as necessidades sao muitas. Cada fábri

ca tem, certamente, urna lista bem grande de problemas prà. resolver.A:qui 
. . !·· 

so vamos falar das principais rei vindicações da campanha salari,al, por

que atingem o interesse de todo mundo e porque, se nós conseguirmos con 

quistá-las serão grandes vitórias para todos os trabalhadores. 

1- AUMENTO SALARIAL:

Faz vários anos que os trabalhadores nao ganham AUMEN�O de 

SALÃRIO. O que o govern9 e os patrões têm feito é reajuste de salário, 

isto é, tentar recuperar o que a inflação engoliu do nosso salário. Só 

que neste reajuste a gente sempre sai perdendo. A inflação fica muito 

maior que o reajuste de salário. Por exemplo, em 1980 a inflação foi 

de 113% e o reajuste dos salários decretado pelo governo não passou de 

90% . ISTO t PERDA DE SALÃRIO E NÁO AUMENTO. 

Por isso na campanha salarial devemos exigir AUMENTO de 

SALÃRIO. Além do índice decretado pelo governo, ternos que exigir uma 

porcentagem maior, a chamada produtividade, que deixe o nosso salário 

pelo menos urna vez pa frente, ou que pelo menos alcance a inflação. o 

sindicato deve calcular estas porcentagens de aumento que vamos exigir 

e nos explicar de maneira bem simples. 2 obrigação del�s, pois 

eleitos para nos defender e nos orientar. 

foram 

ALGU�M AQUI TEM OPINIÃO DE QUANTO DEVERIA SER O AUMENTO 00S 

NOSSOS SALÃRIOS ?

2- ESTABILIDADE NO EMPREGO CONTRA ROTATIVIDADE:

O golpe dos patrões e a rotatividade. Por exemplo: João 

Íoi mandado embora ganhando 10 mil e no lugar dele colocaram outro ga

nhando o salário mínimo. Nesta jogada o patrão ganhou mais ou menos 45%. 

•

• 
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Se a categoria faz uma boa campanha salarial, consegue uma boa porcent� 

gero do aumento, muitas melhorias, - os patrões começam lo.gó em seguida' 

a demitir e contratar novos empregados ganhando menos. Par9 acabar com 

isso, todas as categorias no Brasil estão lutando para conseguir a esta 

bilidade, uma coisa que nós já tínhamos e que os pa7!ões e o governo,a

través da lei do Fundo de Garantia, nos roubaram. Devemos lutar para que
··.·: ·-·, 

ninguém possa ser demitido sem justa causa, ist?, é_� estabilidade para t�

dos. Além dessa reivindicação devem ser ex\<Jida�_todas as formas de e� 

tabilidade possível: para quem voltE, co seguro acidente, para quem vol-
,,.. 

ta do encosto, para a mulher depois dç licença de gravidez, para os ra

pazes que voltam do batalhão e outros. 

o QUE voc�s ACHAM DISSO ?

3- PISO SALARIAL:

·. l!: algo mui to importante e ajuda mui to a conseguir uma cer

ta_ estabilidade no emprego. Funciona assim como o salário mínimo da cà� 

tegoria. Ninguém pode ganhar menos que o piso salarial. Quando os traba 

lhadores de uma categoria.conseguem um bom piso salarial, dois salários 

por �xemplo, eles têm mais garantias, pois se o patrão mandar alguém e� 

bora vai ter que pagar pro trabalhador gue contratar pelo menos o piso 

salarial. �sto faz diminuir a rotatividade, os patrões não lucram tan

to mandando gente _embora e contratando outros. 
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-�- GREVE O DIREITO DE GREVE� 

Fazer greve é parar as-máquinas, deixar de produzir.Quando

• .. ,3 trabalhadores não entram em acordo com os patrões, quando não conse

0 l12m as reivindicações: seja melhores salários, mais condições de segu

::ança,etc. a única e a melhor das armas é a greve. Quando entramos em 

gr2ve, os lucros dos patrões acabam, porque nem a melhor das 

funciona sozinha. Sempre é necessário.o trabalho de alguém. 

máquinas 

Por ser a melhor arma dos trabalhadores é que a greve é 

proibida por lei, é ilegal. Os patrões e o governo sabem da força da u

nião dos trabalhadores e por isso fazem leis proibindo as greves, tiran 

do a nossa estabilidade. 

Na maioria dos países a greve é um direito e os grevistas' 

sao protegidos pela lei. 

ALGUtM AQUI PRESENTE JÃ PARTICIPOU DE ALGUMA GREVE? CONTE 

�JU\ GENTE. 

NA SITUAÇÃO DO TRABALHADOR HOJE, � BOM FAZER GREVE? POR QUE? 

r'UNDO DE GREVE: 

Corno no Brasil a greve é proibida, os sindicatos nao po

dem usar o dinheiro para ajudar os trabalhadores que estão em greve, ou 

socorrer os companheiros demitid0s por causa de uma greve, ou por ter 

defendido os interesses da classe, senao o governo faz intervenção no 

sindicato: tira a diretoria eleita e poe outras pessoas nomeadas pelo 

Ministério do Trabalho. Por causa dessa situação, o fundo de greve foi 

um meio que os trabalhadores encontraram para ajudar a sustentar o mo

vimento reivindicatório. Foi arrecadado dinheiro, através de shows,bin

gos, festas, rifas, contribuições mensais dos próprios trabalhadores,� 

timentos, que o pessoal no ABC c0n3eguiu manter a greve do ano passado 1

•
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por 42 dias e que nós conseguimas atender várias famílias demitidas de-

pois da greve dos químicos de Joinville. 

O Fundo de Greve e a escora da gente. 

CIPA - COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES: 

,.;, 

Apesar de nao ter nada a ver .uma campanha salarial, a

CIPA é algo importante para os trabalhadores, mesmo ela sendo do jeito ' 

que é, fazendo bem pouca coisa pela nossa segurança. O importante é que 

o cipeiro tem estabilidade no emprego, não pode ser mandado embora sem 

justa causa, por isso os companheiros mais combativos devem procurar se 

eleger, ver quando é época de eleição, se inscrever, pra ter um pouco mais 

de garantia. 

ALGUtM AQUI� DA CIPA? 

COMO� QUE A CIPA TINHA QUE SER PRÃ DEFENDER OS NOSSOS IN

TERESSES? 

e::,:: 

..• ,:,S; 
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FICHA 19 SAÚDE E PREVID�NCIA SOCIAL 

Nos últimos 17 anos em que vivemos o regime militar, a si

tuação do trabalhador vem piorando cada vez mais, refletindo direta�2nte 

na assistência médico-hospitalar que se encontra em prec�rias condições. 
• 

Podemos sentir claramente o arrombo na previdência devido 

�s dívidas vultosas criadas pelo governo e que agora ele quer pagar com 

a dinheiro dos trabalhadores, diminuindo o atendiemento m�dico,a distri

buição de remédios e aumentando o desconto de 8 para 8,5%. E NOS TRABA -

LHADORES COMO ESTAMOS SENTINDO O ATENDIMENTO DO INAf:?S? 

E os patrões uproveitam-se dessa situação para oprimir ain

da mais nao dando segurança nenh1.:x,;� aos trabalhadores no .,entj_do de prev.!_ 

nir acidentes, liberar médicos qt:.,;; �-:�.mda-n os trabalhadores e não aos pa

trões, enfim , exigem que o trabalhador dão. 1ndice de produção mesmo sem 

as mínimas condições de saúde. 

Diante dessas injustiças nao pode�os ficar cala�oa,dcv2mos' 

nos unir com os companheiros e travar luta pela participaç�o dos trabalhd 

dores na administração da Previdãncia Social. 

- Ampla participação juntamente com profissioi1ais da �-aÚêl.2

para criação de uma política de saúde que atenda às necessidê:(�E:;.::, d2. po1_Y.J.-

lação co� a criação de uma rede b&sica e piiblica d2 assist�nc�a a 

em todos os niveis, gratuita e para toda a populaç�o. 

Extinção dos convãnios médictis, juntamente cc� &

de uma rede base e pública da pre·v·:�cê . .1ci2.. 

saúde 

- Congelamento dos p.L .: ·,.!) '-; t'.IJ.3 produ-ccs farm,:::cêuti.co::; ':':: ·:.1.� • 

. - Direitos iguais aos trabalhadores com a uni ficaçi.

assistência médico-hospitalar e odontológica da 7rev::.dênd.-:.1 �0,;�_,,1. 

� .... '- ,_
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- Segurança coletiva nos ambientes de trabalho e todas as

medidas necessárias à saúde dos trabalhadores e da população em geral. 

ANIMADOR: Para nossa reflexão 

1- Quais entre essas reivindicações sao mais importantes

para nós? Por que?

2- Corno o trabalhador poderá conquistar isso?



58 

FICHA 20 POL!TICA ECONÔMICA 

A crise que o governo criou no país, com a. iwpla::itaç2.o ,•.[: 

uma poli tica. voltada aos interesses dos banqueiros e grancies empresas r..� 

cionais e estrangeiras está levando a classe trabalhadora a uma situ::-· 

ção de insegurança e de extremos sacrifícios que piora mu;i. to mais cc-:,t 
_/ . 

. v 

os frequentes aumentos da dívida externa, pois cada vez.·.,que o governo ' 

brasileiro empresta dinheiro do Fundo Monetário Internacional, que é um 

banco americano que empresta dinheiro aos países subdesenvolvidos e em 

desenvolvimento cobrando juros em dólares que encQrece muito mais e que 

reflete diretamente no trabalhaccr que, para pagar esta dívida, terá que 

diminuir na alirnentaçãb , na sa�Je, nos estudos, enfim, dá a sua vida 

corno garantia para pagamento da dívida que não fez, mas que e obrigado 

a pagar. 

As autoridades responsáveis pela crise econômica e pelas 

injustiças dessa política econômica, estão querendo continuar a favore

cer os ricos banqueiros estrangeiros e nacional, as multinacionais e os 

grandes empresários nacionais. Ao mesmo tempo, jogam o sacrifício da 

crise em cima dos trabalhadores: desemprego, queda do valor real do sa

lário, aumento da produção , aumento do custo de vida e ainda querem a

�abar com os reajustes semestrais, etc. 

•



• 

59 

Por isso, nos trabalhadore�, reunidos no sindicato poder� 

mos reivindicar salário justo, piso salarial, não redução do salário, e 

ainda creches nas fábricas, alimentação e condução a preço mais barato, 

insalubridade e outros benefícios. 

ANIMADOR: Para nossa reflexão 

1- O que você acha de mais errado na política econômic�

do Governo?

2- Como fazer na prática para conquistar nossos direitos?

3- Você acha que é possível conquistar esses nossos direi

tos com o Governo que temos aí?

4- Como nós estamos vendo o problema da dívida externa?
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FICHA 21 - CONCLAT 

A sigla CONCLAT significa: CONFERtNCIA NACIONAL DA CLASSE 

TRABALHADORA. A Ja. CONCLAT realizou-se no mês de agosto do ano passad� 

na cidade de Santos-SP , onde reuniu aproximadamente 6.000 (seis mil)tra 
. _. i . --:-

balhadores de todos os estados do país. 

Houve várias decisões importantes nesta Ja. Conferência , 

e e1.ttre elas a criação de uma comissão nacional Pró-CUT CENTRAL 0NICA

DOS TRABALHADORES. Ainda, fazer do dia 19 de outubro, o Dia Nacional de 

Luta Contra o Desemprego, e outras bandeiras que veremos mais adiante. 

COMO SUP.G:::: r Z\. CONCLAT 

Há alguns anos atrás, os patrões organizaram a CONCLAP 

CONFE�NCIA NACIONAL DAS CLASSES PRODUTORAS, e foi à partir daí, que al

guns sindicalistas pensaram: se os patrões criaram a CONCLAP como forma 

de fortalecer a união deles, estava mais do que na hora dos trabalhadores 

criarem a CONCLAT - CONFERt:NCIA NACIONAL DA CLASSE TRABALHADORA, como for 

ma de unir ainda mais a classe trabalhadora, fortalecendo nossa luta� E

na prática ela só se realizou quando os trabalhadores perceberam que nao 

adiantou fazer greve em São bernardo do Campo, greve na Fiat do Rio, nos 

Canaviais de Pernambuco, todas em épocas diferentes , totalmente isola -

das do movimento a nível nacional; então, já era mais do que hora de 

construir uma forma de unir todas estas lutas. 

GRUPOS i�J. CONCLAT

Existe na CONCLAT , principalmente 2 grupos que defendem 

idéias diferentes. Um grupo defende que as decisões da CONCLAT sejam te· 
' 

madas principalmente pelos dirigentes de sindicatos, de Federaç6es e Con 

federações, com o mínimo de participação dos trabalhadores. O outro gru

po defende a ampla participação de todos os trabalhado�·es em todas as de 

•
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cisões, através de assembléias, reuniões e de encontros estaduais. Dian 

te dos grupos apresentados: 

- Com qual grupo a Pastoral Operária deverá estar?

- Por que?

OS PRINCIPAIS ENCAMINHl.MENTOS DA CONCLAT 

CUT - Central Onica dos Trabalhadores - na prática quer 

dizer, a união de todos os sindicatos de todas as categorias de trabalh� 

dores, incluídos numa só entidade que abrange todo o país. Tanto os tra

balhadores do campo , como da cidade. 

Deve ser formada e sua diretoria eleita com a mais 

participação de todos os trabalhadores. 

ampla 

GREVE GERAL: Falta ainda para os trabalhadores brasileiros 

uma maior unidade nas suas lutas. As greves isoladas pouco adiantarão e 

só através de urna greve geral a classe trabalhadora começará a ser respe� 

tada pe�o governo e pelos patrões. Por isso a la. CONCIAT, propõe a prep� 

ração de uma greve geral para o fortalecimento e avanço de nossa organi-
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FICHA 22 CONSCIENTIZAÇÃO POLÍTICA DO CRISTÃO 

LEITOR 1 POR QUE A IGREJA ESTÃ SE PREOCUPANDO TANTO COM A POL!TICA? 

R - Antes de tudo, porque, a partir do Concilio Vaticano II 

foi-se firmando a idéia de que a Igreja não é Uilla realid.:ide .. 

existente fora da hist6ria, mas sim o Povo de Deus solid5 -

rio com os problemas dos homens do nosso tempo. Além disso, 

em seu trabalho pastoral, a Igreja faz uma anãlise da reali 

dade. Ora, olhando wa!� atentamente nossa realidade,percebe

se que existem si�udç3es de injustiç?s e de mã distribuiçã8 

das riquezas, que não estão ô.2 acordo com o Evangelho da fr� 

ternidade. Esses problemas não podem ser resolviêos som0nt0 

por açoes isoladél.S de indi viduos, rneE:rr.o de 1-::-c& ;1or: i:ad2. s.;:0 

problemas mais amplos - Estruturais - que ��que�em � 

conjunta de toda a sociedade; reque:cei.ll, p0 :,:-ta.�te>. ·�::-�3 

açac 

ac_-:,;;c 

poli tica. Por isso Paulo VI escrevet. que '' .:1. a.c/iio poJ :� tj_ca. ê 

uma maneira exigente, se bem que naü seja a única, de v.iver 

o compromisso cristão ao serviço dos outro� 11

• 

LEITOR 2 : : TODOS OS CRISTÃOS ESTÃO CONSCIENTEC, D1SSO? 

R - Certamente nao. Muitos cristãos têm, ainda1uma concepçao es

trei ta e pessimista da poli tica, tida corno uma a·i:.i vidade de 

sonesta • Por i:::;so ,7.i�e.m: 11 Não quero saber de política " . 

Não sabem que, ao :.::2:i.ar assim, já estão tomando ur,1a posição 

política, pois , por st;,.& orüssão, podem estar concordando com 

uma situação existente. Há ainda, os cristãos que separam o 

campo religioso - que seria meramente um assunto privado 

do campo político, que é o da vida pública. Infelizmente es 

sa id�ia puramente ''espiritualista e privatista" da fã pen� 

trou na cabeça de muita gente. Dentro dessa mentalidade, a 

Religião e a Salvação não teriam nada a ver com a vida so

cial. 

•
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QUE FAZER PARA SUPERAR ESSA VISÃO? 

R - 8 necessário , antes de mais nada, conscientiiar-se de que 

e hümem é um ser social: ele não vive só, mas con-vive. Já 

e.:. g:;..-ande filósofo Aristóteles dizia que o homem é um " ani

rr.cl ?Olítico", porque vive na "polis" que, em grego, signi

fica cidade. � nossa vida cristã, portanto, não pode se re

duzir apenas ao relacionament:) inter-pessoal - "eu e tu" 

pois nosso próximo é tarnbén:i ci. massa humana. Então, é pre-

ciso olhar nosso semelha.nte não somente como um indivíduo i 

solado, mas como alguém que depende muito do ambiente e do 

contexto em que vive. 

Visto a posição da Igreja perante os acontecimentos po-

líticos e sociais em nosso país. Nós também, corno cristãos, 

d�vemos nos sentir responsáveis por esses fatos que tanto ' 
,::'· ,. ; 

nos_atingern. 

PARA REFLEX,.Í\O 

1- o que você acha se cada um de nos tomasse parte nessa res

ponsabilidade?

2-. � possível ser Cristão sem lutar para melhorar o mundo? 

3- Por que muita gente n&o gosta que a Ig:+eJa conscientize o

povo a respeito de polít�ca?

4- Jesus Cristo na s�a- maneira de denunciar as injustiças a

través dos poderosos daquele tempo; para eles não era um&

política?

T..:UIMZ\DOR Portanto ou a gente entra no grupo dos que lutam pelos opri

midos ou não. dig·a que é Cris;tão. Se não· Jesus vai nos chamar

. ·,,., f:J�;�:fi,ócritaS, como chamou os escribas e fariseus que nao es

tão nem a favor nem contra, estão do lado dos opressores.Não 

adianta você dizer que.não se mete em política. Porque voce 
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já está fazendo política e do lado dos opressores, porque 

cruzar os braços e deixar os opressores continuarem a sua 

opressão é fazer política. 

-·--

. ....... 

. . . . . . ···-
· · · · ···· 

.... ,·.·::: � ' ' .. 

.. 
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FICHA 23 CRITtRIOS PARA O POVO JULGAR E ESCOLHER 

LEITOR l 

:;..,EITOR 2 

LEITOR 3 

Que o partido seja POPULAR mesmo, isto é: 

Quem participa mais no partido deve ser o trabalhador 

Quem está nos postos de liderança deve ser, em maioria,tra

balhador. 

Que o partido venha se organizando da base, de baixo 

cima, e não de cima para baixo. 

para 

Que o partido combata a ditadura e todo poder opressor, de

fenda os DIREITOS DO OPRIMIDOS. 

Olhar mais para a prática, para açao do que para as pala

vran: ver quem está do lado do povo na hora da luta. 

Que o partido vise a MUDANÇA SOCIAL e nao a reforma que só 

ajuda a continuar do mesmo jeito. 

Neste sentido, Voto Livre, Universal e Direto, Assembléia 1 

ceristituinte , Reforma Agrária, Direito de Greve, são ape

nas os primeiros passos. 

LEITOR 2 ; :1udança Social significa nao apenas mudança de REGIME de 

LEITOR l 

LEITOR 3 

militar para civil, de autoritãrio para democrático 

. SIS'l'EM.Z\ � de capita lista para socialista ) • 

mas de 

Que o partido abra espaços para o surgimento de Lideranças' 

das Bases Populares, para a defesa dos interesses populares 

( associações de bairros, grupos de b�irros, sindicatos,co-

munidades, etc. 

Que lute pela INDEPEND�NCIA ECONÔMICA do Brasil, contra 

invasão do grande capital das multinacionais. 

a 
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ANit,,IADOR Ficar omisso nao dá pé! 

� preciso ficar atento, acompanhar os acontecimentos, ana

lisar criticamente ••. 

A participação partidária nao é simplesmente livre, mas boa 

e necessária para o cristão, pois a causa que ele defende 

e a libertação do povo. 

O papa PIO XI dizia: " A  política e a forma superior de se 

viver a caridade". 

Para reflexão 

1- E a Igreja como fica nisso tudo?

2- Como ajudar o povo para se organizar politicamente?

•
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FICHA 24 CONSCIENTIZAÇÃO POL!TTCA DO CRISTÃO 

LEITOR 1 

ANIAMDOR 

LEITOR 2

ANIAMADOR 

�EITOR l 

QUEM FAZ POLITICA? QUEM DEVE FAZER POL!TICA? 

Eu nao vou mexer com política . � coisa suja. Deixa para os 

políticos fazer. Não é coisa para nós trabalhadores desen -

tendidos de tudo e sém leitura •.. 

Até agora no Brasil quem fez política foram os chamados po-

líticos. Todo trabalhador sabe que e só em tempo de "p� 

litica", quer dizer � em tempo de campanha eleitoral, que o 

governo e os políticos lembram dele. 

Levam o filho dele para o hospital, prometem emprego para' 

a filha, botinas para o pai, aposentadoria para a velha mae, 

e assim por diante. Passsam as eleições e o trabalhador des 

cobre que só ele manteve sua palavra, pois deu seu voto pa

ra "doutór fulano". Mas j�stamente o doutor fulano agora de 

putado ( que um dia tomot até urna pinguinha na sua choça 

perde a memória e a vista. Não o reconhece mais, esquece sua 

promessa. O trabalhador nem procurou entender as idéias po

líticas do doutor fulano, estava so procurando uma melhora' 

e o doutor prometeu ajudá-lo. 

POVO QUE IGNORA 

POVO QUE IGNORA 

NÃO EXIGE 

NÃO LUTA 

POVO QUE ACOMPANHA A POLÍTICA DOS GRANDES

AJUDA OS GRANDES A PISÃ-LO MELHOR 

Fazer r:olitica não é votar num partido ou num 1..ttr1J.t:d.d0. Fazer política 

é principalmente lutar para fortalecer: a própria classe, o próprio sin 

dicato, a própria associação, o próprio bairro. 
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LEITOR 2: Lutar juntos, para exigir luz no bairro ã fazer politica. 

T_;:nTOR 1: Fazer política e lutar juntos para ter um grupo escolar lá 

na roça . 

• �l'-H1VI..ADOR: Ao contrário: 

Povo acordado povo que sab·� 

Povo que questiona povo que cobra as promessas do 

doutor fulano 

_Povo que se une pra lutar nao vai ser enganado 

O ttdoutor fulano'' da nossa sociedade tem medo deste filtimo ti 

po de povo,pois o sucesso deles nasce da fraqueza dos outros. 

LEITOR 2: A pobreza maior, e quando se deixa pisar sem reagir. 

LEITOR 3: Eu nao concordo em mexer em política. 

LEITOR 4: Nem eu: Cristo nao fez politica. 

ANIMADOR: De fato o evangelho nao diz que Cristo votou. Mas conta como 

Cristo brigava com os fariseus, que era a classe dominante da 

� 

quela epoca. 

Conta corno ele estava do lado dos pequenos. 

Ele lutou para o povo pobre se unir e construir o Reino. E mos 

trou claramente que pra ele os construtores deste Reino são os 

pequenos. 

LEITOR 1: Cristo nao foi um politiqueiro, mas fez política 2m favor 

povo pobre e morreu para defender este povo. 

PARA REFLEXÃO: 

do 

1 - Quem faz política hoje? Que política fazem os polit! 

queiras? 

2 - Quem deve fazer política? 

• 

.. 
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FICHA 25 CONSCIENTIZAÇÂO POL!TICA DO CRISTÃO 

ANIMADOR Vamos neste bate papo conversar sobre a importância do vo

to nas eleições. 

O povo brasileiro desde :�64 perdeu o direito de escolher 

seus representantes através do voto. Em 1982 há esperança' 

que o povo possa mostrar sua posição frente aos problemas 

em que vive. pelo voto. 

POR QUE PARTICIPAR DE ELEIÇÕES? 

LEITOR 1 :  Os patrões 

' .  ! �=- . .i_ ; 

·� ,.., l 

sõ permitem a1participação dos trabalhadores na 
1· 

política em época de eleição, pra votar e escolher seus P� 

ximos opressores. Nesta época, os políticos oferecem mun -

dos e fundos, dizem que tudo vai mudar. Porque nisto, mui

tos trabalhadores vêem a única forma de transformar a socie 
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dade. Mais é preciso �ue os trabalhadores se conscientizem' 

de que nao basta só votar , principalmente quando ele esco

lhe um partido que tem o sistema de colocar candidatos de 

ci.ma para baixo. Isto quer dizer coloca os candidatos,e os 

eleitores votam e depois não têm mais contacto com estes 

candidatos. Somente com audiência marcada. Isto não traz p2

ra a classe trabalhadora nenhuma vantagem nem co�dição de 

organização, porque estes candidatos não têm interesse neste 

assunto. Depois das eleiç6es é trabalhador pra cã e candida

to pra lá. 

PARA REFLEXÃO: 

1- Você acha que política favorece o trabalhador?

2- Sempre foi assim, e como vive a maioria dos que votam nes

se t�po de candida�o?

3- Que tal uma política com todos os trabalhadores particj_

pando da direção de nosso país?

•

• 
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FICHA 26 CONSCIENTIZAÇÃO POL!TICA DO CRISTÃO 
-, 

ANIMADOR 

LEITOR 1 

POR QUE A IGREJA SE METE EM POL!T!CA? 

Todos se recordam da grevE, dos metalúrgicos do ABC de são 

Paulo. Maio de 1980. A Grande Greve! O grande clamor do 

povo oprimido! Apoio de quase toda a sociedade paulista a 

este movimento tão justo. Apoio também da Igreja! Para 

desviar a atenção do povo, os patrões inventaram que era 

a Igreja quem estava provocando a greve. Muitos acredita -

rarn nessa conversa pra boi dormir. Porque os grandes jor

nais e a televisão são dos patrões. Será que os metalúrgi

cos de São Paulo não têm capacidade de tomar·i 'àecisões? :E:

preciso a Igreja ficar empurrando? o que a Igreja faz é a

poiar os movimentos legítimos do povo. - A Igreja como mae 

e advogada daqueles que não têm defesa, apoiou o movimento 

grevista. Os bispos do Brasil deram seu apoio; emitiram 

uma nota. As outras Igrejas também se juntaram com a Igre

ja Católica par�apoiar nossos irmãos que têm coragem de lu 

tar por seus direitos. A sociedade civil deu seu apoio. Os 

partidos políticos de oposição se coiocaràm ao lado dos tra 

balhadores. O Estado, representante dos interesses dos pa

trões, viu-se no direito de dizer aos bispos do Brasil qual 

deve ser o papel da Igreja diante da greve. Disse que os 

bispos do Brasil não representam a Igreja. Mas os bispos 

devem obediência ã Lei d� Deus�- n�o ãs lei� injustas. De-
• .... 

J., � 

vem obediência a Deus e não as autoridades injustas.

Aqui vao algumas palavras do Papa João Paulo II: 
r. ( ,· 

" Da vossa parte, responsáveis pelos povos, classes poder� 
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LEITOR 2 

LEITOR 3 

sas que esconde:11 o .pc:...r que falta a tantas famílias ,a· cons

ciência hu.i-nana, 2. coüsci 3ncia dos povos, o clamor do dE�7va-

lido e, sobretudo , & voz de Deus, a voz da Igreja vos 

repete comigo: não é justo, não é humano, não é cristão 

com certas sitaaç6es claramente injustas. Devem-se p6r em 

prãtica medidas concretas, eficazes, em nivel local,nacio� 

nal e internacional, na vasta linha tra;ada pela Encíclica 

Mater et Magistra ... 

"Irmãos e filhos nuito amados , trabalhai por vossa elevação 

humana" ( Citado no Docurr.ento de Puebla, n91245 ) . 

O Documento de Puebla afirma: 

11 Vemos , a luz da fé, como um esc�ndalo e urna contradição 

com o ser cristão, é. l>r2,.:.:ha crescente entrE. ricos e pobres. 

O luxo de alguns poucos converte-se em insulto contra a m� 

séria das grandes masz�s. �sto é contrãrio ao Plano do Cria 

dor e i honra q�e lhe€ d�?ida. Nesta angGstia e der� a I

greja discerne uma situação de pecado social, cuja gravid� 

de é tanto maior quanto se dã em países que �e dizem catõ

licos e que têm a capacidade de mudar '' ( Puebla n9 23). 

Diz ainda o Documento: 

11 O melhor serviço q_o irmão é a eva.nc;;el:tzação q.1.e o dispõe 

a realizar-se como filho de Deus, o liberta d�s inj�stiças 

e o promove integrzlmentc.E de suDa impart5ncia que este 

serviço do irrnÊ:o siga a linha que o Concílio va;:.icano II 

nos traça: Cumprir. antes de maü; nada as exigências da JU§_ 

tiça, para nao ficar aand0 corao ajuda �2 caridade 

que jã se deve em r< -�L !a justiça� suprimir as causa� e 

nao so os efeitos ãcs rn::1les e orga-i:üza1: os auxílios de :':or 

ma tal que os que receberrt se libert-.em progressivamente da 

• 

Ili 
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· dependência e�terna e se bastem a si mesmos " (1145,1146).

Jesus ensinou que a coisa mais importante <l�s�e m�ndo é a

mar as pessoas. Ele mesmo deu o exemplo, amou até o fim.D� 

fendeu tanto, que os donos do poder o mataram. Ele deu a 

vida por n�sso amor. Mas Jesus não morreu 'para' ·sempre.' Ele 

ressuscitou. E enviou o seu Espírito par� ani�ar os seus! 

migas. Nasceu a primeira comunidade em Jerusalém. Essa co

munidade foi espalhando o amor de Jesus pelo mundo afora. 

Outras comunidades foram nascendo. t assim que nasce a Igrf 

ja • Ela nasce para continuar a obra de Jesus� Por isso 

foram perseguidos e assassinados. E o Espirita de Jesus 

continua hoje. Mas, o que é amar? Há muitas maneiras de a

mar. Entretanto, o amor verdadeiro é aquele que nos leva a 

entregar a nossa vida. E quando a gente começa a ver que o 

número dos sofredores aumenta, e que aumentam os seus so

frimentos, a gente se pergunta: como acabar co� esse sofri 

mento? Como fazer felizes todas as pessoas? Então a gente 

se lança na aventura do amor, no traba�ho penoso em favor 

dos nossos irmãod. Acontece que existe urna verdadeira má;ru!_ 

na de fabricar miséria: é a nossa própria soc'edade. Então 

a gente começa a estudar o porqu@ da miséria. 

LEITOR 4 : Enquanto a gente nao descobrir de onde vem a miséria, a 

gente não pode acabar com ela. O papel da Igreja é esse: a 

judar o povo a desco�rir a r�i� do mal para acabar com ele; 

e assim ajudar as pessoas a serem felizes. E isso é fazer 

conscientização política. � bem diferente de politicagem . 

A política é um instrumento que a gente usa para mudar ou 

para conservar a sociedade. Todo mundo faz política; mesmo 

os que não tem consciência disso. Uns fazem política saben 

do que estão fazendo outros fazem política sem saber. A p� 
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lítica é uma espada de dois gumes, pode ser usada pelos r�_ 

presentantes do demônio para continuar a opressão' ou 'podl 

ser usada pelo povo para melhorar as coisas. 

LEITOR 1 :  Os representantes do demônio complicaram muito a situação. 

Por isso , todos os que se colocaram no time de Deus tê!".\ 

que estudar a fundo essa questão. Tem gente por aí que en·

tende pouco de política e nem faz esforço para entender m� 

lhor. Ai fica fazendo coisas que não dão em nada. Pensa qlE 

está fazendo o bem, mas está ajudando os opressores a domi 

nar melhor •. Faz gol contra. Não adianta fazer coisas que 

melhoram a vida do povo por alguns dias mas depois não dão 

em nada. Não adianta tapar a ferida se ela está cheia de 

pus. � preciso limpá-la. Não adianta capinar onde tem tiri 

rica. t preciso arrancar sua raiz e todas as batatinhas.Do 

contrário, ela nasce de novo. 11 Não se põe remendo novo em 

roupa velha II disse Jesus. 

PARA REFLEXÃO:

�-: 

, · . .

,'':: �· 

1- Por que em são Paulo e em outros lugares, a Igreja aju

dou os operários que estavam em greve? O que vocês a

cham disso?

2- Por que o governo nao quer que os bispos do Brasil dêem

apoio aos operários em greve?

3- O que é que o Papa João Paulo II fala das injustiças cbs

países da América Latina?

4- � possível pregar o evangelho sem conscientizar o povo'

a respeito de seus direitos? O que o documento .de Puebla 

fala disso?



COMPANHEllOS! 
Chegou a nossa Sindicato a notícia de que a Janaína, vai 1

fechar, tornando-se assim mais uma fábrica que càrra suas portas� 
rando o deseprego e a instabilidade. 

Neste momento é preciso que não nos esqueçamos do que acon 
teceu recentemente com n extinta iJuventude", que de uma hora paraT

outra fechou suas portas ilegalmente lesando as costureira.s que alÍ 
trabalhavam. 

Cientes destes fa tos e de tantos outros que vem ayingindo' 
nossa classe n

N

ao podemos ficar de bra.ços cruzados esperando que o 
pior aconteça. Não vamos nsperar as coisas piorarem, vamos nos reu
nir no Sindicato afim de discutirmos o problema e tomarmos as devi-
das providências atrav'es de nossos advog�àos. 

A DIRETORIA. 
Reunião: Dia 27 de Fevreiro de 1981s sexta feira às·l8 H. 

Sindicato do Vestuário de Nova Iguaçu - RJ.·
Rua José Hipólito de Oliveira, 1OO/Sala 212. 

Nova Iguaçu 
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1. o r:�J.;"J!-'L:._ :] --: PUPUIAR 

:.l. :,or , ,i.r, .. :.ntc J'.X)Ula.r entencierros tcdas as fonnas de: 1rc!-:.lizaç2. · · . •Jli-

;.'..açào de o:::;,::;-:lc.s das clc>..sses OJ?Ulnres di retarrente vinClll d•�-: s :=io nrocessc., orcout i

vo, tanto n::1 cidade q-lEnto no camoo. são ITDvimentos ncnulares as associacões de 

bailros da �ri feria, os clubes de rroes, as associações de favelados, os oru.::cs de 

loteõJreJ1to clandestino, as COJT!'...i.'lidades de base, os gruoos orqanizérlos em função da 

luta nela terra e outras formas de lutas e organização cxxmlares.E-tambem oarte 

_integrante do rrovimento oooular o rrovirrento sindical 1 �, nela sua nróoria nature

za, oossui um cara ter de classe definido nelas catea:.:rias orof issionais que o in -

tegrarn. 

1.2. Nos últimos anos o rrovirrento sindical tem encontrado nos bairros,ani.JTados 

oelos rrovirre1tos r:ooul.ares, LITI caITi'IX) de aroi o e de tr aba.lho decisivo à sua o:rqã.rti.

zaçi:O e lutas. ro n�s!TO t:.E::nlOO, e:: n�nrE�são e o controle direto nos ambientes de 

trabalh:), fazem o:m •.:JUe o bairro se;a UTI local de rrobilização do nróorio rrovi.rren

to sindical. Nesta interrelação, o rrovirren t:0 i::x::oular ackpJi� seroore rrais um cara ter. 

de classe, oois assurre CCllTO suas a5 lutas dcs trabalhadores, caro se viu recente

rrente na greve do ABC t?élulista. 

2. A NEX:E.SSIDADE 00 PARI'IOO roLITICO

2 .1. As lutas rei vindica tivas travadas nos ul t.irros a,-x,s , nelo rrovirrento rx:>oular 

JX)S bairros, na zcna rural e JX)S sindicato. revelam a necessidack de una canal de 

reoresentação .' rrobilização e expressão nolítica.A 0.&atrutura social anravada e.ela

ronjuntura do t;)a.Ís imp:Je, às classes cooulares a necessidade de articularem suas 

lutas especificas a:rn a luta oolítica entendida, não anenas caro atuação oarlarren

tar, mas sobretu:b o::xro 1.IT\ fator de organização das classes JJOOUlares caoazes ãe 

em rosca de sua libertação, transforrra..---em o sistana r:olíticx:,--eccnânico e social 

que rns danina e criarem seu oróorio projeto social alternativo. 

2.2. 01amarros de patido oolítiro a este canal de exnressão, rrobilização e reore

sentação !X)lí ticas, cawz de a:mtr · buir nara a libertação das classes txX>ulares. 

Frequentenente enronharros no rrovirn.ento ··ular cer�os �1-ecnnce1tos quanto a ques--....;:..__ ____ ___::...:_�---_.:__ _______ __:_ ________ .!..-_._ 
tão cb partido oolitiro, corro "o partid,:, .,ao e necessário", "quem está an oartioo

r.ão deve estar em rrovilrento rx::oular" "oartj 10 e -;ara oolítiros e nõs da base nada . ' 
tetos a ver a:rn isso" ... Entre as caus3.s deste nreconceito situa-se a tradiçao co

lí tca das classes daniruntes, farentando a oolí tica do clientelisno, dos curra�s 

e�tora�s, do o:n:ooeJ i�L co ocoulisrro e âa deragCXJia em véspera de eleições. 

Dn defesa de seus interesses a iàeoloqia do:ninante, mmioulada f?elDs partidos po

lítioos a:rn a02sso aos instrurrentos co ucrler, incutiu em c;rande oaroela de nosso 

p,:,vo a idéia de que "rolitica é coisa de t:x:>lÍtiCX>S", entendida caro os rre.mbros das 

classes à:rninantes que ".en nare do novo", exercem o rx:,der .Em contraoartida, o r:ow 
,. - - .... . 
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I tJ':"�ODUí f-..n 

Dirioentes sindicais e mili antes do novimento nnnular brasileiro, 

reunidos e� Taboão da �erra, s�, nos àias 4, 5 e n de 4ulho de 1980, 

discutiram, elaboraran e aorovaraM os textos anui reunidos. 

Este encontro realizou-se em con ti nuj da.à e ao de ,Toão ·�on levade, '1G, 

ocorridos nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro deste ano, do �ual saiu o texto 

"Proposições nara o Fortalecimento da Atuação Sindical'', Mais conhecido 

como Documento de �onlevade. Naquela ocasião, marcou-se a data deste en

contro, a ser realizado em são Bernardo do Camoo, SP, sob resoonsabilida 

de dos comnanheiros do Sindicato dos �,etaluraicos dP são Bernardo do 

Camoo e Diadema. 

Devido às conse�uências das recente nreve do ABC, não foi oossível a 

reunião em São Bernardo. Entretanto, em hoMenanem aos metalur0icos desta 

cidade, que travaram a mais sianificativa luta do movimento ooerário bra 

sileiro,decidiram os narticioa� es deste ncontro entitular os textos 

aqui reunidos de Documento de cão Bernardo. 

Em �o�o Monlevade, os oarticioantes escolheram alquns comcanheiros 

que ficaram encarreoados de incentivar a oromoção de encontros semelhan

tes �as diversas reoiões do �aís, nrooiciando assim a interrelação 

entre militantes do movimento nonular brasileiro.Três comoanheiros de 

são ràulo foraM indicados nara cuidar da realização deste se0undo encon -

tro nacional. 

Foram temas básicos deste secundo encontro � 

- A qELAí�ÃO ENTQE PNnIDO �nLIT!CO E MOVI'1ENTO POPULAR

- OS qLJMOS DO SINDICALIS�O Bq�SILEJqn, NA CIDADE E NO CAMPO.

O DOCUl\1ENTO DE SÃ0 BEº.NARD() ouer ser anenas um instrumento de refle

xão dos militantes e setores do Movimento nooular, dentro da atual con -

iuntura do cais. A crítica construtiva do novimento oonular sa0erá, sem 

dúvida, enriquecê- lo. 
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estava excluído do ix:der e não deverio orC'CX:'Unar-se cxxn a instância oolítica;bas

tava votar deleqando sua renresentação aos TX)lí tices profissionais burciueses ,e 

tooo mais viria oor acrésci.Iro ... 

Uma outra causa do oreconceito r:iolítico do rrovi.rrento oooular e a maneira a:rro 

certos setores, teoricarrente iden ificados com est.e rrovi.rrento, orecx::unam"ooliti

zá-lo", ou seja, de fora oara den ro ou de ciJ,,a para baixo, cx:rro seres dotados de 

toda ciência oolítica a ser rrecanicarrente infundida na consciência oooular ... 

2.3. � este preconceito é çontribliir para oue o rrovjrreoto XXX2Ular 

�seus próorios instnrnentos de luta mlitica,eis um desafio urgente que se 

ta na atual coniuntura brasileira. 

3. A EOOCAí.ÃO ffiLITICA

crie os 

aoresen-

3 .1. F'az-se urgente desenvolver junto aos rroviJrentos oonulares, llTl intensivo

trabalho de educação oolítica que descerte o ooerário, o trabalhador rural, a dona 

de cas:-e demais nessoas do oovo, oara o direito inalienável à sua condição de ci

dadão que é o de ativa oarticioaç-o na vida oolítica do oaís, inclusive na vida 

oa.rtidária. 

3.2. Cate a educação i:olítica criar consciência de que este direito é exercido 

dentro de um �rocesso de enqajaimeto social que, sem ser exclooente oassa oor dife

rentes etaoas, desde a mais simples luta oela ãqua no bairro ou pela defesa dã 

oosse da terra até à elaroração de um orojeto oolitico alternativo. A atividade 

oartidária não deve ser exclusiva e jamais desvinculada do trabalho de base e da 

inserção do mili t:.ante nos rroyjmentos rooul�&. 
-

-(ÍJ) �través da educação oolítica, insent� de qualquer oroselitisrro e de dis-
cussoe

7
• �ntradas em siglas, o militante encontrará os critérios (1tl€ lhe ?Cnni tem

eouilibrar sua ·atuação no rroviJTento oooular can sua atuação nas esferas do oartido. 

4. O PARI'IOO POLITICD

4.1. As classes cooulares devem ter o seu oartido oolítico cujos orincíoios

norteadores tenham suas raízes na orática, inclusivefistórica dos rrovirnentos !X)

oulares, tendo em vista a tanada do ix:der a serviço da construção de uma sociedade 

sem �ressores e oprimidos. 

4.2. carater do nartido t:xüítico: 

- a orática derrocrática, com ampla oarticioação dos trabalhadores da cidade

carrco e derrais oessoas do povo, em cuias mãos deve estar o ooder de decisão;

- assumir os interesses p:>pulares;

- orarover a or�anização oolítica das clnsses rx:K)Ularefbservando e resceitan

do as prioridades e escecificidades r�ionais; 

- instrumento das lutas �lares;

não oretender ser o único instrumf:!,,to de uni ficaçoo r.olítica das lutas oo

oulares e buscar reoresentar, seroore rrais as asoirações obietivas da classe traba

lhadora. 
- . -

- nao oretender fixar-se srnente na luta narlarrentar ou dar orioridade 
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5. A Rf:1.ArÃO ENrRE PARTIOO POLITICD E �-lfOS POPUI.ARE.5
. 4 

5.1. O oartido r:olític:o deve resreitar a .:iutorx:>mia dos rrovi.nentos ocnulares, 

sem oretender torna -los 

feras. 

rreros reflexos de sua atuação ou extensão de suas es-' 

5.2. O Dfiltido oolitic:o não deve atra.,alhar o rrovirrento rxmular nem oretender 

ser o seu tutor. Antes , o oartido oolític:o deve fazer ressoar a voz dos rrovim2n

r:oDulares,C'OOróenando seu rítirro de a ividades can o rítino nróorio dos l:lOVi.Jren

tos rx:>oulares. 

5. 3. A luta oartidária não deve ser confundida can a luta sindical .. no nretender
1 

unificar as bandeiras de luta levantadas no carro:, e na cidade, o nartido não deVE 

�retender açambarcar os rrovimentos '"!l)e encarnaJT1 ou hasteiam essas bandeiras. 

5. 4. Cevem os mili tant.es do rrovi.rrento oc:,oular o:::moarar a orática noli tica dos

oartidosa:xn seus resoect i vos orogramas; avaliar se o nartido c:oloca-se a serviço 

do rrovuren.to r.a:>ular e não vice- versa, se caminha rurro ao i:x::rler exercido oelas 

classes i::x::nulares, se desenvolove trabalho de educação oolítca nas bases. 

5.5. O oartido é t.nn dos inst.rurrentos de luta das classes tX)'OUlares e deve 

evitar todo o risco de exclusividade absoluta assumindo as decisões da rase, ainda 

que elas não estejam em seu ora:irama. 

5. 6. O oartido deve estar presente orincinalrrent.e no dia a dia dos trablhado

res, da cidade e do camco, assegurando a exnressão e a consolidação oolítica de 

seua anseios e esP:=ranças. 
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RU�OS DO SINDICALISMO 8 S LEIRO JA CIDADE E NO CAMPO 
====== 

Nos úl tirros anos o rrovirrentD sindical, da cidade e do canpo, rea� 

sure a sua luta tendo em vista a crrancioação dos trabalhadores frente ao sistema o 

pressor, marcado oela exoloração do trabalho r lo caoital. Porém, foi sàrente no 

decorrer da recente greve do ABC que se evid nciou a necessidade de interligação -

dos rrovimentos !X)pulares, oela natureza comum de seus ob7etivos, e.rnlx)ra, p:>r algum 

ternp:) canúnhassem isoladarrente. 

Tal oonjuntura naturabrente pro)iciou urna atuação ITBis abrangente, 

tendo em vista a necessidade de uma interligação efetiva e dinâmica, tanto dos s� 

dicatos corro dos llDVimentos ;x:,oulares. § ela se faz necessária sobretudo, quando -

!:!_OS depararros can urna frente fomiada de oatrões e qqyprnQ.._- aliança que ficou ain

da bastante clara nos Últirros eoisédios do ABC e n s demais lutas copulares - em 
'----

decorrência de um objetivo comum: a exploração brutal dos 'trabalhadores brasileiros 

balhador 

vançarern 

aJX>io de 

A oonstatação dE:sse quadro rrostra, então, que a emancioação do tr� 

se efetivará no rrarento em que sindicatos e outros rrovirrentos rx:,oulares ª/ 
para una organização sólida e decidida, fixxando-se o orincipal oonto de 

suas lutas, num pr�sso constante e P2nranente. 

1 AS NOVAS LICÕES DA LUTA SI DICAL 

O avanço das lutas e da organi zaçao dos trabalhadores, oarticular-

rrente na região do ABC, defrontou-se cx:rn urna falsa rtura oolítica e cana re 

oressão indiscriminêrla p::>r parte do governo e dos patrões(nacionais e estrangeiros) 

Colcxxm, na orática, a necessidade da luta sindical, através do fortalecimento da 

organização dos trabalhadores nas bases, de um maior entrosarrento dos sindicatos(a 

nível municipal, regional, nacional e internacional) e de uma ITBior aproximação dos 

sindicatos cx:rn os outros rrovimentos !XX)Ulares. 

A atuação oor dentro dos sindicatos é que deve encaminhar a luta 
--------------------

sindical, numa prática onde as liderancas esteiam semore em sintonia canas bases,-
----· 

- • J 

no sentido de se fazer um trabalho pE-rr.ianente de informação, rrobilização e organiza 

ção da categoria, não se imitando semente aos oeríodos de carmanha salarial. 
---

A direção sindical deve ser um instrunento dos interesses e das de

cisões tomadas pela sua base rrobilizada e organizada. Essa oostura é necessária pa

ra que as bases não se tornem deoendentes das direções e oossam, na falta destas, -

substitui-las sen maiores oreiuizos oara a luta. Assim, o sindicalisrro deve ser ora 

ticado em todos os locais possíveis: a::rneçando nos locais de trabalho, passando ne

las rrobilizações de bairro e tenninando no sindic�to, nara se dar wna maior força e 
unidade na luta . 

. \ está 'cx:iando com o paternalisrro e o assistencialismo t m 

caro na cidade, cx:mnrorretendo o rroviment.o sindical. O Governo e os oa -
trões criam tcx:lo ti CXJ  de 

dentes. , 1 

ormação de entidades livres e indepen 
:
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issi.m, atrav.-=:.,_s da �ráUca da luta reivindicatórii:t, os trabalhirlores percer.an a 

L--. lima ligação que existe entre f ..c,verno e �resa . �rce...'·-en tarrhém à: que lado

se ena:mtram cer-....:>s dirigE:.,1tes sir.<lic;:iis, que orefer6Tl o a.--Y..forto de �..e-u g:.bine 

� do que estarem no lCY"-3.l de tr2.baloo junto can o trabalh.:idor. Er.\ �":<=io ccs -

ses UPJS de prática, ft1cili tadas !':ela atual estrutura sindical, têm surgido as 

�sições sindicais ÇJe, C,-.;.ã..� sã.:Gõ::, ,-50 seio das catego;:-ias, não 3Ó ü:>i,tribu

� , .cs lutas cbs tr a.balhadores , c:ro também, par a que e.xis tAm s�..i .-:a tc.>s autên

i cos.

Nas últimas greves evidenciou-se a inp::,rtância dos outros 1rovirren 

tos p::,pulares para o fort.lleci."OC:!nto oo rrovirrento sin:ilcal autêntiro. Fessal tem

se as � de solidariedade e o fundo de gre-ve, que partiram de diversos -

setores e rro,.rirrentos sociais. 

A garantia de um rrovi.Irento grevista nao � pr-ende tão-sàrente nas 

decisões das vanguardas que, p:>r mcis cons�tes qu2 sejam, devan se ater às 

decisêíes er.cnadas c:e � a categoria. Da rresma forma, o _piquéte noo p:de ser -

encarado caro base de sustentação Je uma greve ou �siro razão máxima da greve,e 

sim, cx:rro mais um dentre outros cx:m::x).T)ef1teS da mesrra. 

Ainda deve ser lenbrado e levado E!Tl cxnsider�� o fato do atrcoe 

lamento da diretoria pela base que, en muitos m::nentos, tem se m::.bilizêrlo e a� 

çado em suas greves, deixando claro que os trabalhadores estão adquirindo una 

cnnsciência de classe desmascarando, na ?rática, o manobrisrro e o i.rrobilisno de 

nuitas direções si.rrlicais, escnradas na atual estrutura. 

2 - COMO INTERLIG.l\.R O MOVH'..ENTO SINDICAL COM AS 

OUTRAS ORGANIZACÕES POPULARES 

1.1 Centro do principio de que o rrovimento sindical não deve isolar-se 

cbs outros rrovirrentos p:,pulares, mas ronsiderar-se parte dele, existe a necessi

dade urgente de �mos a:::tn preccne:€i tos, tanto do m.::,vir.er1to sindical o:tro dos

à2mais rrovirrentos �ares difundidos pela ideoloJia d::r.ú.nante e que Effi na::3.a -

a::mtri bJem par a a efetivação dessa interligação. 

2. 2-Exerci tar a rolidariedaàe na CXXT.er ação mútua cx:rn os sürlicatos, iJ'rpr:!_

mirro e divulgamo o materrial e a !)rática d.as organizaçx:3es �ares. Utilizar 

a inprensa sindical para divulgar as lutas que estão serrlo travadas nos bairros, 

ao rreSITO t.er{x) em�, nos seus órgãos de divulgação, as organizações �

façam chegar até os ba irros as lutas sindicais do m:rnento, nennit.i.rxb, dessa for 

ma, qtE os t.rabalhaoores rrora:Jores do bairro e suas familias oarticii::an das lu 

tas das categorias. 

2 • 3 - As barrlei ras dos novirren tos p:JOulare s � vi s�ia das ca di

ções de.vida da fX)plllação (saire, habitação, educação, tranS!X)rte, etc.;, também 

devan___§er �adas �los sindicatos. 
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2. 4 - � os sindicatos criem sub-sedes ou 0utras formas de oresença nos

bairros, cidades e distritos de su se numa foCTT'a de abrir a narticioação a 

outros rrovimentos CXJOulares(Gruoos de cultura orx?rária, qnn.:os de rrulheres,ba�r 

ros, etc.). � os sindicatos contr em assessorias -esneci.,li zadas no canno so 

cial, a fim de facilitar o intercâmbio entre os movirrentos sindical e oooular. 

Em resurro, que os sindiCàtos e os outros rrovirrentos nooulares discutam oerma -

nentemente entre si tooas as rond�iras a:::rnW1s e formas oe solidariedade. 

3 - CO!-1O INTENSIFICAR A RELAC-:ÃO SINDICAL CIDADE E CAMPO 

3.1 - O conhecirrento e a solidariedade mútua entre cidade e CaITlfX)naodevem 

OCX)rrer sàrente em situações de emrgência, mas de forma contínua e oermanente. 

�ve-se, µ:,rum lado, orarover svisitas de lideranças de trabalhadores urbanos

ao canpo para que tenham lID1 contato direto com a realidade do trabalhador rural. 

Por outro lad:>, deve-se, também, prarover a vinda do trabalhador rural, oarti� 

lamente as lideranças, a cidade, afim de não só desmascarar a falsa imagen <i:r.!_ 

ada pelo Governo de que a cidade oferece vida rrelhor, mas também, de conhecer -

as formas de luta e de organização do trabalhador urbano. 

3.2 - As intersindicais devem buscar a �ticipação dos sindicatos dos 

trabalhadores rurais nas suas atividades. Intercambiar, t.amt:én, as experiências 

à partir de �ões concretas em oonjunto. Conjugar a realização de congressos e 

seminários, assim corro, �enos en ntros entre sindicatos de trabalhadores ru 

rais e urbanos, reoroouzindo a experiência em diferentes regiões. Nos jornais e 

toletins dos sinqicatos, divulgar notícias de trabalhadores rurais, enviando 

ainda a eles o noticiário das lutas dos trabalhadores urbanos, oara que conste

em suas publicações. 

3. 3 - A qt.estão da r:osse da terra e do chão :-2ra rrorar dos trabalhadores

rurais e urbanos tamtém unifica os seus interesses. E, nlID1 contexto mais aJTl)lO, 

a reforma agrária e uma luta que não só oonterrola os trabalhadores rurais cx:::m:>

ainda os urbaIX>s. Por essa razão, essa luta deve ser levada em conjunto. 

3.4 - wtar oontra os intenre<liários no sentido de que o lavrador r:ossa 

receber o preço justo da distribuição de seus orooutos ao consumidor urbano, na 

sua grande maioria, trabalhadores. 

3.5 - Filiação de toàos os si ndiCàtos de trabalhadores rurais e urbanos 

ro DIEESE, para rrelhor encaminharrento de suas 1 utas salariais. Essa filiação 

prc:piciará tarnl::ém a troca de inforrrações. 
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Para que o avarço do sindicalisrro seja realnente um fato, faz-se necessa 

rio um plano de ação qlE determine quais os !X)ntos orioritários oara o desenvolvi 

rrento da própria organização dos trabalhadores. 

D=ntro dessa Ótica são est.a.l:elecidos, então, os nuros prioritários, cujo 

objetivo sera alcançado na rredida em que tooos se corrpenetrem da necessidade de 

lutar p:,r: 

4.] Unificação das ] utas, rrostrando a nc..-ccssidade im?diata de comissoes

pel1TB.I1entes qlE englol::em tcdos os rrovirrentos, visando o a!X)io econê.rnico e políti

co a tooas as lutas f.X>Pulares. 

4.2 - Nova estrutura sindical, derrocrática e autônana, utilizando-se de 

tcrlas as iniciativas prooícias oa.ra tal, inclusive, cerro a criação de urna Central 

Onica de Trabalhadores. 

4. 3 - Efetiva informação às bases, oferecer.do-se rreios oara discussões -

aJT?las que gerem a conscientização, que mcdificará as diretorias inexoressivas,� 

rro também, estimulará a atividade p:,lítica necessária. 

4.4 - Formação de intersindicais, englobamo trabaU1adores urbanos e ru

rais, a partir dos interesses irrediatos da classe trabalhadora, com o estabeleci

rrento de princípios básicos frente a um oroqrama cxxrrum. 

4.5 - Ratificação da Convenção 87 da OIT, preservando o princípio da uni 

dade sindical. 

4.6 - Al..Im2ntos salariais baseados nos lucros das ermresas, o que é real-

rrente uma das formas de distribJir a renda, invertendo a TX)Sição do Governo de 

que o salário causa a inflação. 

4.7 - Realização de cnJC1AT seja 
-

derrocrática do rrovi urna que a e:Koressao 

rrento sindical do Canµ) e da cidade. 

Os encontros dos t abalhadores em oJX)siçao a estrutura sindical de 

vem ser incentivados e ap::,iados, na medida em que se tratam de iniciativa dem:::x:rá 

tica e sindicalista. 

4. 8 - Unificação das datas base, oor categorias.

4.9 - wtar i:or um lo econânico alternativo de interesse dos trabalha 

cbres, fruto da exnressão de sua vontade e oela alteração da atual leqislação so 

cial, eliminando-se o seu caráter reor ssivo, através da particioação do TX)VO na 

discussão e elaboração de nova leoislnção. 

Assim tem-se caro principais bandeiras: 

a) refonna aarária

·b) garantia no �rego

e) eleições diretas em tooos os níveis de reoresen!=-ação

d) direi to de greve

e) contrato coletivo de trabalho
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g) recmdução dos diriq n es sin<licais cassados.

F i n a  1 i z a n d o: 

CONTI UAMOS ASSUMINDO, COMO PLENAMENTE VÃLIDOS,

OS PRINClPIOS ENUNCIADOS NO D O C U M E N T O D E MO N L E V A D E.

Aprovam e assurrem o encaminharrento, nas bases, dos orincíoios contidos neste D'XlJ · 

MENT() DE SNJ BER-JAROO, os sequintes oarticioantes do encontro: 

Arnaldo Gonçalves, do Sindicato dos Metalurqicos de Santos, SP 

Antonio Pereira dos Santos, do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Panificadora 

e Confeitaria,SP 

Melar de David,da Canissão de Pastoral �rária Nacional. 

Antonio M:::>reira de Carvalho Neto, do Sindicato dos Trabalhadores em emoresas de Tele

comunicações e Cperadores de mesas Telefônicas de Est. de Minas r�rais 

Anizio Batista de Oliveira, da q:iosição MetalurrJica de S.Paulo. 

Mriano Sandri, rretalurgico de Betim,MG 

Ana Maria Cesar, do !'-1ovirrento de Bairro de Vila Velha, ES 

Antonio Vieira, FASE,Santarém 

Beneàito Furtado de Andrade, do Sindicato dos Einoreqados na Administração dos Serviços 

Portuários de Santos 

Euclides Canalle, do Sindicato dos Trabalhadores !filrais de caçador,SC 

F<lson �, do Sindicato dos Bancários de S.Paulo 

E.dson Ricardo Santana, rnetalurgico, Volta Redonda, RJ 

Frei Betto, da Pastoral Ooerária de são Bernardo do Camoo, SP 

Geei Prates, do Sindicato dos Oficiais Gráficos de caxias do Sul ,RGS 

Glision Rs:xlrigues da Cunha, do SENALBA, MG 

Henos A.rrorina, do Sindicato dos M2 alurqicos de Osasco, SP 

Hélio Banbardi, da �sição t-Etalurgica de S.!Jaulo 

Hugo Perez, da Federação dos Trabalhadores nas Industrias Urbanas do Est. S.Paulo 

Fr.ancisco P.G.carvante, do Sindipetro de campinas e Paulinia,S"P 

José Cicoti, da Diretoria eleita do Sindicato dos �talurqicos de Santo Andre,SP 

João Pedro Stedile, da Canissão Pastoral da Terra , RGS 

Jorqe Ricardo Bittar, do Sirdicato dos Enqenheiros do Rio de Janeiro 

José de Souza, do Sindicato do Petróleo de Santos,SP 

José Ro:irigues da Silva,da Ação católica Cberária de Recife,PE 

José Mendes de Menezes, do Sindicato dos �talur9icos de Acesita, � 

Joaquim Arnaldo de AlbtXJuerque,rretalurgico do Rio de Janeiro 

João Paulo Ma:ques, do Sindicato dos Trabalhadores do Vestuário de Porto Alegre 

José liliz Stedile, da O:x)si�Õ Sindic�l "-1etalurqica de Porto Al�e,_ �. 

João Paulo Pires Vasconcelos, do Sindicato dos M2talµrqicos de João �levade,M:; 
/ 



• • 
.. 

• 

- 1 O -

Lourenço Zanetti, da Fase do Rio de Janeiro 

Luis Sergio NÓbreqa de Oliveira,da Jv:;-ão Católica Coerária de Anqra dos Reis, RJ 

Luü; Inácio da Silva, da diretoria eleita do Sindicato dos Metalurgioos de são Bernar-

do do earr;:o 0 Diadema, SP 

Livino Blanger, da Ccrnissão Pastoral da Terra de Santa Catarina 

MDwn.inio Pereira da Silva, da Ação Católica �al de Pernambuoo 

Maria Auxiliadora de M2nezes, do M-::>virrento de favelas do Rio de Janeiro 

l'brmando Cayovette, das Ccmunidêrles F.clesiais de Base do Estado do Rio de Janeiro 

Olívia Barretos C",ares, da Ccrnissão Pastoral Cberária, Volta Redonda,GJ 

Olivio OJiveira Dutra, da diretoria eleita do Sindicato dos Bancários de Porto Alegn 

Orlando Freire de Alrreida, do Sindicato dos Trabalhadores. Rurais de Colatina,ES 

Paulo Oliveira, rretalurgioo do Rio de Janeiro 

Ricardo Fezende Fi�ira, da Ccrniss� Pastoral da Terra do Tocantins- Araguaia,PA 

rt::que Grazziotin, da Pastoral �ária de caxias do Sul, RGS 

Rogério M2deiros, do Sindicato dos Jornalistas do Esoirito Santo 

Raimundo A.nanias , do Sindicato dos Securitários de Pernambuoo 

Selvino Heck, do M-::>vimento de Bairro da Lanha do Pinheiro,Viamão, RGS 

Vítor BuaiZ, do Sindicato dos Médioos do Esoirito Santo 

Walter José Irl:er, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tenente Portela, RG.S 

José C"..ardoso, rretalurgiro do Rio de Janeiro 

Geraldo Pastana, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santarem , PA 

F<a.irrundo �a LiJna, do Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias de Panificação 

e Confeitaria de S.Paulo 

.Ademir Antonio I..azzari, cb Conselho Pastoral de Caraoina, Serra,E.5 
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2.11. MAGISTÉRIO DOS BISPOS DO BRA§IL 

208. A Doutrina Social da Igreja tem sido objeto constante do
magistério dos bispos do Brnsil nos últimos ( 1 ccênios. Através
de sucessivos documentos e pronunciamentos, em nível regio
nal e nacional, eles têm proclamado suas exigências na realida
de brasileira, sobretudo, com relação ao mundo do trabalho.
Igualmente a temática do trabalho tem sido constantemente
abordada na Campanha da Fraternidade, realizada anualmen
te durante a Quaresma. Houve Camp,:rnhas cujo terna tratou di
retamente do assunto corno "Justiça e trabalho para todos"
(1978) ou "Terra de Deus, terra de irmãos" ( 1986). Mas pratica-

Jnente em todos os anos há sempre uma abordagem do tema 
em questão e o trabalho: o miirante e o trabalho, o menor e o 
trnbalho, o negro e o trabalho, a mulher e o tr� balho, etc. 

Por uma nova ordem • 

209. Os Bispos em sua 24ª Assembléia Geral, por ocasião da
Constituinte (1986/1988) explicitaram de modo sistemático, as

" exigências cristãs com relação à ordem econômica e ao traba
lho. Esse texto constitui uma síntese clara do que a Igreja, no 
Brasil, ensina e propõe através tio magistério de seus bispos. Eles 
enumeram, de início, alguns critérios básicos e aspirações do 
povo, expondo, a seguir, as exigências concretas quanto ao 
trabalhe;>, a justiça social e a propri'--dade. 

Critérios básicos e aspirações 

É importante empenhar-se, desde já, para que, no processo de 
elaboração da nova Constituição sejam obtidos avanços signifi
cativos em direção a uma sociedade justa e fraterna, também na 
ordem econômica. Enumeramos apenas alguns destes avanços 
que já constituem objeto de inúmeras reivindicações do povo: 

-Planejamento da economia, sujeito a mecanismos partici
pativos, que atribua absoluta prioridade ao atendimento das 
necessidades básicas de toda a população. Este atendimento de
verá constituir-se em critério para todas as escolhas referentes 
a investimentos, desenvolvimento e diversificação da produção. 

-Primazia do trabalho sobre o capital: princípio este válido
tanto na organização da atividade produtiva como na remune
ração e distribuição dos frutos do trabalho. 

- Divisão do trabalho que f&voreça a ascensão política,
econômica, social e cultural da classe trabalhadora. 

- Criação de mecanismos eficazes que superem a exorbi
tante desproporção, hoje existente, na participação dos frutos 
do trabalho. 

Exigências concretas 

a) O trabalho

- O acesso ao trabalho

Toda pcsscJ;t tl·111 o dir·cilo e l) dever de uJflt 1·ib11i1· para o be111 
comum ati;1,·C's de <;cu tr�tbalhu. Cé1be a toda a sociedade e, 
CSf)CCi,t/ n7Cf ti,·, ;t()S J•<J(ki-t''s pÚ hJ icos, ,1 ob1·i�>;1<,_'fio cfc Cnl rcn h<1r-

•

• 
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se para consegmr o p1eno empn;�v. 1�� l.iuc::n,n� uv �-:-�-- -

trabalho, de sua remuneração e estabilidade, nao ser� t_�ler�
da nenhuma discrim:nação por sexo, raça, idade, defic1�ncia 
física, i�colofia ou c<?�fissão religiosa. Deverá ser aperfeiçoa
da a leg1s laçao especifica. que regulamente o tr;::ibalho da mu
lhe1·, assegurando-lhe o pleno desenvolvimento como mu_lher, 
esposa e mãe. Será preciso, igualmente, preservar e aperfeiçoar 
uma legislação específica para regulamentar o trabalho do 
menor, que, impedindo a discriminação salarial e outros _abusos 
prejudiciais, garanta seu desenvolvimento humano e mtelec
tual. Sejam multiplicadas as escolas profissionalizantes para 
capacitação do menor, a fim de que possa entrar adequada-

·J... mente no mercado de trabalho.

- A remuneração do trabalho

A Constituição deve garantir ao trabalhador a remuneração
capaz de prover dignamente às suas necessidades básicas e às 
de sua família (alimentação, saúde, habitação, educação, 
transporte, lazer e futuro assegurado) . 

Deve-se atribuir prioridade à remuneração do trabalho so
bre a remuneração do capital, estabelecendo também limites 
máximos de ganhos, seja no serviço público, seja nas empre
sas estatais e particulares, impedindo desníveis excessivos de 
remuneração. Diante deste dispositivo constitucional, não po
derão ser invocados supostos direitos adquiridos que não pas
sam de privilégios abusivos. A servidores públicos, inclusive aos 
que exercem os vários poderes do Estado, não devem ser ad
mitidas vantagens superrorcs às concedidas aos trabalhadores 
em geral. 

Ao desempregado se deve•assegurar o "salário-desemprego" 
suficiente para sua manutenção e de sua família. Compete à 
sociedade, à iniciativa pr.vada e ao Estado oferecer oportuni-

• d.ades de trabalho aos desempregados .
Os aposentados por idade, tempo de se1v-iço ou invalidez têm 

o direito de receber s,:116.rios iguais aos recebidos no tempo de
sua atividade, corrigidos na mesma época e na mesma propor
ção de sua respectiva c;::itcgoria profissional. Aos aposentados
deve ser garantida remuncdtção suficiente para sua digna ma
nutenção e a de seus eventuais dependentes. Em qualquer hi
pótese, a aposentadoria nunca será inferior ao salário-mínimo.

O trabalhador tem o direito de receber, nas horas de traba
lho, instrução necess{U"ia p,:u-a seu aperfeiçoamento e atualiza
ção profissional. 

. Todas as em.presas têm a obrigação de proteger a saúde e a
vida de seus empregados e não poderão colocá-los em perigo, 
me-mo que seja mediante o pagamento de um adicio;.al de 
salário. 

_ Não se deverá _conceder alvará de instalação à empresa que
nao tenha garantido os meios necessários à segurança dos tra
balhadores e a um funcionamento não poluidor. 

- A organização dos trabalhadores

A liberdade e autonomia sindical e intersindical devem ser
asseguradas a todos os trabi'-lhadores em nível local nacional 
e internacional. . 

' 

A greve deve ser reconhecida como direito a todos os traba
lhadores indistintamente, como forma legítima de ação sindi
cal, embora seja_ o último recurso nas negociações !rabalhistas.
P?rtanto, 1:3-mbem p_ara os trabalhadores nos serviços essenci
ais para a vida da sociedade deve ser reconhecido o uso do direito 
de greve, cabendo ao Estado, mediante apropriadas medidas 
legais, assegurar o funcionamento mínimo necessário destes 
serviços essenciais. Os trabalhadores não podem sofrer sanções 
penais pessoais por terem participado de greve, observadas as 
devidas con_diç<?es e_stabelecidas em legislação específica. 
' Como pnmeiros mteressados, os trabalhadores têm o direi

to de partici_par, através de organizações sindicais, na elabora
ção da legislação trabalhista, não excluído o direito de avaliar 
a permanência ou nã la instituição da Justiça do Trabalho. 

1 1 ' 
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b) Justiça social e acesso à propriedade

Os bens da terra têm destinação universal para a realização
de todas as pessoas. A propriedade privada subordina-se a essa 
lei universal. Ela não se pode concentrar abusivamente nas 
mãos de poucos ou ser usada como instrumento de dominação 
e exploração de outros seres humanos. Ela só se justifica como 
garantia de liberdade, bem-estar pessoal, familiar e social. 

A propriedade particular, assim considerada, é um direito 
de todos. Cabe à sociedade e ao Estado estabelecer critérios de 

· produtividade e promover um sistema de produção e distribui
ção de bens que garanta a realização desse direito.

Devem ser respeitadas e incentivadas as formas comunitá
r:ias e sociais de propriedade, produção e trabalho. � 

O único título legítimo para a posse dos meios de produção
- e isto tanto sob a forma de propriedade privada, como sob a

forma de propriedade pública ou coletiva - é que eles sirvam,
ao trabalho.

· Baseada nesse frincípio, que enfatiza a primazia do traba
lho sobre o capita , a Igreja insiste na necessidade de medidas
q_ue garantam a função social da empresa. Estas medidas in
cluem formas de participação nos lucros e na gestão das em
presas e excluem as demissões em massa e as demissões sem 
. �� Justa causa.

Cabe aos poderes públicos eitabelecer uma política tribu
tária que imponha maiores ônus ao capital que ao trabalho.

Cabe aos mesmos poderes decretar a desapropriação de bens,
terras e propriedades semp� que a justiça social exigir. Essa 
mesma justiça exige que o valor da desapropriação não inclua
a valorização decorrente da aplicação de recursos públicos.

A realização da justiça social exige a implantação de refor
ma agrária e de reforma do uso do solo urbano que fayor�arn ·
o acesso à posse e uso de terra rural ou urbana nas seguintes
condições:

- garantir a terra para quem realmente nela trabalha;
- proibir despejos daqu�es que estão efetivamente utili-

zando a terra no campo e na cidade para o sustento de sua fa
mília, cabendo ao Estado a regularização fundiária através de 
legislação específica; 

- propiciar uma política agrária e uma política agrícola
adequadas, que dêem condições ao homem do campo para 
permanecer na terra e cultivá-la; 

- criar mecanismos que impeçam a concentração fundiária
sendo na própria Constituição fixado o módulo máximo para 
uma propriedade rural; 

- implantar uma justiça agrária que previna os conflitos ou
agilize sua solução; � 

- propiciar uma política relativa ao use Jo solo urbano que
possibilite o acesso à moradia a todos os cidadãos. Tal política 
implica na necessidade de impedir a estocagem de áreas urba
nas e reprimir a especulação imobiliária. 

- Ajustiça social exige, também, uma política de pesca que
proteja os direitos das populações litorâneas e ribeirinhas de 
grandes rios e lagos: 

• garantindo-lhes acesso aos locais de pesca;
• defendendo-as contra a �esca predatória;
• dando às populações litorâneas e ribeirinhas participa

ção na fiscalização contra esses abusos.
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anexo I 

Elementos constitutivos de um sistema de relações de trabalho 
1 

CONTRATAÇÃO ORGANIZAÇÃO SOLUÇÃO 
CONFLITOS 

No caso do contrato Responder a este Se a relação implica 
individual isolado, conjunto de questões potenciais conflitos 
prevalecem as supõe resposta de interesses, é 
regras estabelecidas prévia a outro necessário 
entre as partes, conjunto importante estabelecer 
tendo como sobre a organização mecanismos que 
parametros mlnimos das entidades de institucionalizem sua 
os direitos representação: quem solução. Em caso de 
trabalhistas pode constituir uma nlo se chegar a um 
assegurados em lei. entidade? E de que acordo, o que fazer? 
No caso do contrato forma? Quem pode A que instAncias 
coletivo, também se filiar a essa recorrer? Que 
prevalecem as entidade? Como mecanismos de 
regras acordadas, essa entidade se soluçAo de conflitos 
respeitado o mlnimo relaciona com as utilizar? E quanto 
legal, mas é preciso, demais (estrutura)? aos conflitos 
antes, saber como Como assegurar a relativos a direitos já 
se dá a própria organizaçào e estabelecidos, 
contratação: quem representaçào no individuais· e 
negocia? Em que local de trabalho, .çoletivo� Como 
níveis? Quem assina para que a venda assegurar o 
o acordo? Quem considere, também, cumprimento dos 
decide assinar (ou o uso da força de acordos firmados e 
não)? Quem dele se trabalho e da/egislaçlo? Que 
beneficia? fortalecimento da órgaO julga as aç(Jes 

representatividade? sobre direitos e 
deveres das partes? 
Como julga? Que 
órgào fiscaliza? 
Fiscaliza o quê? Com 
quais instrumentos? 
Que 6rgào regula 
certos aspectos da 
relaçào (normas 
sobre segurança no 
trabalho, por 
exemplo)? 

Relações de Trabalho e Movimento Sindical 16 
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SUSTENTO DIREITOS 
TRABALHISTAS 

Trata-se de uma Há im conjunto de 
disputa dura, com direitos (trabalhistas) 
poder de barganha que estabelecem im 
estruturalmente mínimo geral a ser 
desequilibrado, observado por todos no.
sendo preciso, mercado de trabalho: 
portanto, estabelecer quarm à remnnçao 
garantias (s_ustento) (salário mlnimo, 
que assegurem a imntibilidade), à 
existência e o livre conlrataçao e dispensa 
exercício da (prazos, ll9,llaridade, 
representação e procedimertos na 
contratação. Como conlrataçao e 
assegurar o direito dispensa), às situações 
(do vendedor) de especiais relativas ao 
interromper o trabalhador (de 
fornecimento da sua 1n.1lheres, crianças, 
mercadoria, caso portadores de 
não aprove as deficiências), relativas 
condições ofe�ecidas ao tipo de atividade 
pelo comprador (proteção conlra 
(direito de greve)? acidentes, atividades 
Como assegurar o perigosas, insallbes, 
acesso às penosas.que 
informaçôes provqcanDoenças 
relevantes à decisào Osteomoleculares 
de firmar ou nào o Relacionadas ao 
acordo? Como Trabalho- Dort), à 
assegurar a nào jornada (máxima, -
retaliaçào e o não trabalho notimo, 
impedimento ao bom extraordinário, em 
desempenho do escala de 
trabalho sindical revezamento) e, ainda, 
(demissôes, não imgande�de 
ascensão direitos na esfera da 
profissional, proteção social em 
deslocamentos dos situações de 
dirigentes)? E a desemprego,de 
dispensa imotivada? acidentes e doenças 
Como financiar profissionais, de 
entidades inatividade, ertre 
representativas? outras. 

participante - DIEESE 
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1cq: ARTIGOS DOS PESQUISADORES 

Jrável às iniciativas govern ,do corporativismo, represe�%
e

n. aulo e por grandes sindicato 
do 

·m m · snoesmo no interior da F: apenas uma parte dos sind· 
orÇa

·er; 1catos
.nte �efensores da unicidade d mativo da Justiça do -r. . b 

, a 
. d ira alho.orno escrito na seção 3 d confederativo (confedera 

e_ste 
Çoes 

it�rior da CUT, defende a liberv1smo, mas avalia que não ormulação no atual sistema d 
e

. norteada pelas propostas libe 
e 

�
es de trabalho, em função d�HC. Uma pesquisa realizada), �m

. 1994, revelou que 56%i smd1cal. 0 

ite e _na tramitação da PECe_ntr�1s da herança corporati-1om1ca ocupou maior espaçor Legislativo e da sociedad �forma administrativa, prev��'· Portanto, a necessidade deno elemento importante nocomo anunciado no pacote'undo lugar, houve uma�· �ue adotou como estra-�1a�s, com o propósito dequais houvesse consensoserno previa desmembrar asj�de sindical, fim da contri-5tJça do Trabalho.
equenas as chances de se,s at�res sociais. Por isso, ea discussão sobre a . cnse na de relações de trabalhoiesmo tempo, o MinistérioIterar o artigo 7º da C 
. 1. ons-1s a J contidos podem ser

I 

, ... 

REFORMA DO SISTEMA DE RELAÇÕES DE TRABALHO NO BRASIL 

alterados através da negociação coletiva. Ou seja, que prevalece o nego

ciado sobre a lei. Mas, por enquanto, não há maiores iniciativas para viabi

lizar essa proposição.

QUADR04 
Principais medidas adotadas sobre a legislação trabalhista, no governo FHC,
1994-98 

Tema 

Participação nos lucros 
ou resultados (PLR) 

(MP 1.029/94) 

Denúncia da 
Convenção 158 da OIT 

(Decreto 2.100/96) 

Política salarial -
Plano Real 

(MP 1.053/94) 
Salário mínimo sem 
índice de reajuste 

(MP 1.906/97) 

Fiscalização do 
Ministério do Trabalho 

(Portaria 865/95) 

Iniciativas 
• possibilita o direito dos trabalhadores participarem dos lucros e resultados 

da empresa, através da negociação; determina que o valor da remuneração 
não incide sobre os encargos trabalhistas e não é incorporado ao salário; 
introduz a possibilidade de mediação e arbitragem pública ou privada; 
define uma periodicidade mlnima de 6 meses na distribuição de beneficias 
da PLR 

• elimina qualquer mecanismo que iniba a demissão imotivada; reafirma a 
possibilidade de demissão sem justa causa , 

• elimina a política de reajuste salarial, com intervenção do Estado; prolbe as 
cláusulas de reajuste automático de salários introduz a "livre negociação" 

• acaba com o lndice de reajuste oficial de correção do salário mínimo, cujo 
valor passa a ser definido pelo Poder Executivo 

• impede a autuação, quando há conflito, entre a legislação e o aco_rdo/con
venção coletiva; permite que ·os acordos e convenções reduzam direitos 
acertados anteriormente 

Trabalho temporário 
1 • amplia a possibilidade de utilização da lei (6.019n4) de contrato temporário 

(Portaria 2196) 1 de trabalho; generaliza a possibilidade de utilização do contrato de trabalho 
, precário 

Trabalho por tempo 1 • desvincula o contrato por prazo determinado da natureza dos serviços pres-
determinado j tados; muda os critérios de rescisão e reduz as contribuições sociais; cria o 
(Lei 9.601/98) , banco de horas 
Cooperativas 1 • possibilita que os trabalhadores se organizem em cooperativas de prestação 

profission·ais ou de I de serviços e executem o trabalho dentro de uma empresa, sem a caracteri-
prestação de , zação de vinculo empregatício, e, portanto, sem os direitos trabalhistas asse-

serviços (Lei 8.949/94) 1 gurados em lei e na Constituição 
-· Limitação da ação 1 • limita o número de dirigentes sindicais no setor público!; prevê punições 

sindical no setor público j para os servidores grevistas 
(Decreto 2.066/96) 

Demissão no setor público 1 • disciplina os limites das despesas com pessoal e estabelece o prazo de dois 
(Lei 9.801/99 e Lei I anos para as demissões por excesso de pessoal; regulamenta a demissãp de 

Complementar 96/99) servidores públicos estáveis por excesso de pessoal 
Ultratividade dos 1- tenta derrubar a Lei 8.534/92, que previa a validade dos acordos e conven-

acordos e convenções I ções até que eles não fossem renegociados entre sindicatos de trabalha-
(MP 1.620/98) dores e empresários. A MP está sub judice

Trabalho em i • introduz a possibilidade de a jornada em tempo parcial ser de até 25 horas 
, semanais; determina que o salário e os demais direitos trabalhistas serão tempo parcial I fixados conforme a duração da jornada trabalhada; não prevê a participação 

(MP 1·709198) 1 do sindicato na negociação 

Banco de horas 1 • amplia de quatro meses para um ano o prazo de compensação das jornada·s 
(MP 1_709198) semanais extraordinárias de trabalho, através de acordo ou convenção 

· Suspensão do contrato 
de trabalho 

(MP 1.726/98) 

Elaboração própria. 

1 coletiva 
• possibilita a suspensão do contrato de trabalho, por um período, vinculada a 

um processo de qualificação profissional, desde que negociado entre as 
partes; garante ao trabalhador, em caso de demissão no término da 
suspensão do contrato de trabalho, o direito de receber as verbas rescisórias 
e multa equivalente a um salário 
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�ue � processo pode ser defi.,iqueira Neto e Oliveira, 1998). uma mesma categoria tamb, . emss1m, algumas categorias têmis do ano. "O objetivo dessaabrangência ( ... ). As negocia� for�a a contemplar apenas apenodo da data-base 
' 

dades sindicais mais avan
� haja greves ou mobiliza
ira. Não existe a chamada 
a partir do mínimo nacio
nar mínimo nacional a ser 
A valorização das negoci
iratativas e praticamente

e Oliveira, 1998, p. 7). 

. própria filosofia que orientaconsiderado uma anomalia ma forma de solução em qu�entro da estrutura do Estado . Como se viu anteriormente
,

oletivas de trabalho a 1 . ' . , eg1s-caJ e da negociação coletiva · -� ª greve são considerado�l1tica econômica e ao desen
:1 legislação extensa relaciolar os direitos individuais doontratação, a demissão o'Jriarte, 1996). Na lógica 

Estado na regulação dos 

as e das rupturas políticasos do sistema corporativo
�uas reformas mais signifi
,1_me militar, que, além deidas - em vigor até hoje _ 
:e trabalho: o sistema d� 
1TS) - em substituição à 

rentes momentos políticos da história 

REFORMA DO SISTEMA DE RELAÇÕES DE TRABALHO NO BRASIL 

legislação que garantia relativa estabilidade no emprego - e a lei do 
contrato temporário8 (quadro 1). 

QÜADRO 1 
Síntese das principais medidas adotadas no período da ditadura militar

Tema Iniciativas 
• elimina a estabilidade no emprego, ao introduzir a demissão sem justa causa• 

FGTS • torna flexível o regime de contratação/demissão 
(Lei 5.105, • prevê um depósito em conta individual de 8% do salário ao mês, que pode ser reti-

de 13/09/66) rado na demissão sem justa causa 
• possibilita à empresa ajustar-se ao mercado, via demissão, ou utilização de horas extras 
• limita o exercício do direito de greve, que foi assegurado pela Constituição de 

Lei de greve 
1946 

• aprofunda as limitações ao direito de greve por normas posteriores, entre as quais (Lei 4.330/65) 
se destacam a Constituição Federal de 1967, o Decreto-lei 1.632,.de 1978, e a Lei 
de Segurança Nacio- nal (LSN) 

Portaria 648, • dispõe sobre a cassação das cartas de reconhecimento das entidades sindicais 
de 30/04/64 
Portaria 40, • disciplina o processo de eleições sindicais, que ficou sob total controle do Minis-

de 21/01/1965 tério do Trabalho 

Legislação sobre 
• o salário mlnimo e os salários em geral passaram a ser regulados por legislação 

os salários • a centralização da polltica salarial utilizou fórmulas de reajuste que subestimavam 
a inflação futura 

Contrato temporário • possibilita a contratação de trabalhadores por um tempo determinado (três a seis 
de trabalho meses) 
(Lei 6.019 de • na ato da demissão, dispensa o pagamento de aviso prévio e algumas multas 

03/01/74) rescisórias 

Elaboração própria. 

A eliminação da estabilidade no emprego e o bloqueio da ação 
sindical e política dos trabalhadores reduziram a intervenção legal ou insti
tucional no mercado de trabalho. Assim,

"o intervencionismo estatal pós-64 visava, antes de mais nada, atender 
aos interesses imediatos do patronato, o que foi alcançado através da 
revogação das leis e da neutralização de instituições que constituíam 
entraves ao livre funcionamento do mercado de trabalho, e, nesse 
sentido, o Brasil antecipava a política neoliberal atualmente em vigor" 
(Oliveira, 1994, p. 215) 1 º

.

8. É interessante observar que, durante os governos militares dos anos 60 e 70, no Brasil, manteve-se 
praticamente intacto todo o arcabouço institucional do sistema corporativo. As alterações foram no sentido 
de reforçar os aspectos repressivos e de controle sobre as organizações sindicais e o processo de negociação 
coletiva, flexibilizando o processo de contratação e demissão da mão-de-obra. 

9. Nascimento (1987), para ressaltar a significativa mudança com a introdução do FGTS, cita Cesarino Jr., que 
ressalta que o FGTS foi o começo do fim do direito social brasileiro. Ele substitui • a preocupação com a 
dignidade da pessoa humana que, no Intimo, caracteriza o direito social, pela alucinação da produtividade a 
todo preço. No Brasil, se retrocede a um verdadeiro mercantilismo, próprio do século XIX" (p. 26). 

1 O. O objetivo dessa reforma foi adequar o mercado de trabalho à nova fase de desenvolvimento brasileiro, 
através da revogaç3o de leis e da neutralizaç3o de instituições. Essa polltica teve um papel fundamental para 
acentuar a heterogeneidade do mercado de trabalho brasileiro e o processo de concentraç3o da renda. 
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Pastoral Operária 

De: "vanderleycaixe" <vanderleycaixe@revistaoberro.com.br>; ''Vanderley Caixe" 
<vanderleycaixe@uol.com.br> 

Para: <po.nacional@ig.com.br> 
Enviada em: sábado, 13 de agosto de 2005 16:43 
Assunto: liquidar o PT e tolerar Lula? - Leonardo Boff 

Liquidar o PT e tolerar Lula? 

Por Leonardo Boff 

Há um provérbio alemão que se aplica à atual situação brasileira, 
quando 
lida em sua profundidade: ''bate-se no saco mas se pensa no animal 

que 
carrega o saco''. Em outras palavras, bate-se no presidente, 

especialmente 
na cúpula do PT (saco), mas o que se quer mesmo é bater no PT como 

um todo, 
especialmente em José Dirceu, seu principal quadro (animal). Por 
quê? Para 

entendê-lo, precisa-se conhecer a lógica das elites, minuciosamente 

analisadas por José Honório Rodrigues em Conciliação e Reforma no 

Brasil e 

por Raymundo Faoro em Os donos do poder. Esse fator não pode ser 

descartado 

como o estão fazendo alguns analistas. 
Quem são essas elites? São os ''donos do poder' 1

, políticos 
profissionais e 

intelectuais conservadores, grandes empresários e rentistas. E 

aquele 

estamento que controla o poder real e orienta a economia em seu 

benefício. O 

Estado, na maior parte de sua história, foi comandado a partir deste 

estamento, que mediante a fusão dos interesses públicos com os 

privados, 

criou o que se tem chamado de patrimonialismo. O propósito é 
aumentar o 

patrimônio pessoal ou empresarial, coisa que, segundo Faoro, 
perdurou até ao 
tempo de FHC. 

�al é a estratégia destas elites? Consoante José Honório Rodrigues 

ela se 
resume nestes dois pontos: primeiro, adiar a solução dos problemas 

indefinidamente, ganhar tempo para inventar fórmulas sutis para 
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• 

enganar-se a 

si p�óprios e ludibriar a opinião pública e por fim abortar a

s_olução 
natural dos problemas. Caso sejam obrigados a reformas, estas não

passam de 
remendos que não põem em risco seus interesses. Segundo, fazer a

conciliação, hoje se chamaria de ''acordão'' que não é um

compromisso de 

concessões mútuas para um avanço coletivo, mas uma políticia finórié

que 
visa aparar divergências entre os grupos, ocultar a corrupção de

sorte que 
os benefícios fiquem só entre eles com exclusão do povo. 

Por que não se pode subestimar estes ''donos do poder'' na crise 
atual? Por 
duas razões principais: primeiro, sentem-se mal fora do poder 
central, nem 
estão acostumados a isso e perdem privilégios que consideravam como 
seus 
direitos. Segundo, porque Lula nunca foi seu candidato. Seria até 
uma 
contradição de classe: Lula não os representa, nem o querem, apenas 
o 
toleram porque venceu a eleição e agora se sentem beneficiados pela 
opção 
macroeconômica de viés neoliberal que o governo assumiu. Mas não se 
sentem 
seguros com esta opção porque Lula pode mudar. Sob a pressão dos 
movimentos 
sociais ou pelo próprio partido em coerência com sua base social 
pode optar 
por outro modelo de econonu.a submetida a imperativos da política 
social. Ai 

eles perderiam suas vantagens. A política atual não os tranqüiliza. 

Mas o seu objetivo maior não é afastar Lula, obstáculo a sua volta 
ao poder. 
Bem que gostariam, mas sabem que será difícil devido à aceitação 
popular que 
ainda goza e à mobilização multitudinária dos movimentos sociais. 
Mas o 
propósito maior é liquidar com o PT como partido das mudanças, 
desmoralizá-lo, sangrá-lo, colocar contra ele o povo. É mais que 
fazê-lo 
perder as eleições. É liquidá-lo como partido de um projeto 

15/8/2005 



rllternativo de 

Brasil. Só então se sentiriam tranquilas por muitos anos para 

continuarem 

com sua dominação a partir do Estado, fazendo eventualmente mudança 

para 

não ter nenhuma transformação que beneficiasse verdadeiramente o 

povo como a 

reforma agrária. 

Dallari: Jefferson e Costa Neto agem como "delinqüentes" 

Na Folha, por Flávia Marre iro: "O advogado e �rofessor aposentado da USP Da/mo Da/lari classificou como 
'manobra' de defesa e atitude tipica de

'delinqüentes', as declarações do deputado Roberto Jefferson (PTB-RJ) e do presidente do PL e ex-deputad4 
Valdemar Costa Neto (SP) que 
envolvem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva n esclndalo do suposto esquema do mensallo. Ele disse
não haver elementos formais que
justifiquem um pedido de impeachment do presidente. 'Essas afirmações têm o mesmo valor de uma

afirmação que eu fizesse de que o papa sabia
da pedofilia dos padres. Posso dizer: é imposslvel que o papa não soubesse e eu vou querer tirar o papa do
trono de são Pedro por causa disso?
É manobra pura e simples de defesa muito conhecida na área criminaf. E;m g,_r;�I, os cJelinqq_,ntes agem
assim', afirmou. Nem o depoimento à CP/
dos Correios do publicitário Duda Mendonça - que fez a campanha do presidente Lula - pode ser usado

para embasar o pedido de afastamento,
na opinião do professor da USP."

15/8/200 
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PROPOSI OES PARA O F RTALECIMENTO DA ATUAÇÃO SINDICAL 

I: INTRODUÇÃO. 

1: A Natureza do Encontro de Monlevade. 

Esta reunião se fez com convocação de alguns dirigentes sin 
dicais, não todos. Os que foram e amados aqui, a convite do Sindicato 
dos Metalfirgicos desta cidade,reu iram-sP não pela identificação com 
determinadas correntes ou partidos políticos; o critério que nresidiu 
a seleção de convidados foi congr gar dirigentes sindicais que tives
sem em comum, a preocunação de de inir caminhos para a atuação sindi 
cal e a c�nsciência de que o exer Ício do mandato sindical envolve o 
compromisso de se colocar a servi categoria. Outrossim, particip� 
ram como convidados, pessoas vinc ladas ã luta da Classe Trabalhadora, 
através de movimentos como a Past Operária e Atividades Comunitá
rias de Base. 

O que se pretendeu nesse encontro nao foi urna réplica ou ccn 
sura a encontros anteriores: ele teve tão somente urna intenção positi 
va - resultar cm identificação de estratégias, metas e princínios con
sensualmente aceitos, para altera qualitativamente as formas de atua 
ção sindical, tendo em vista seu evigorarnento, buscando a adesão de ' 
outros setores atuantes no carn�o e na cidade. 

2: O Modelo Econômico e suas ormas de Sustentação 

Todo um Projeto de dornin ção se implantou meticulosamente no 
país a partir de 1964, cm função os interesses da emnresa rnultinacio 
nal, garantidos através de: arroc o salarial, barateamento da mao de o 
bra pela extinção da estabilidade, obstrução dos instrumentos de luta 
de classe, repressão permanente, inclusive dentro das fábricas e na zo 
na rural, liberalização da rerness de lucro, criação do FGTS. Para o 
controle dos Sindicatos não foi ecessário nenhum apelo a jurista de 
plantão: a legislação 5indical qu já existia e continua em vigor até 
hoje, dava ao governo, os instrumentos necessários. Buscou-se criar , 
finalmente, uma sociedade de cons o para os bens de serviço sofistica
dos - que nada tinha a ver com as reais necessidades do µovo - a fim 
de permitir o desenvolvimento das ultinacionais. 

Ora, a criação deste rner ado, com a capacidade ajustada à pro 
dução industrial em escala, num p ís basicamente pobre, só era viável 
a partir da concentração da renda acional numa pequena faixa da pon� 
lação, com violento empobreciment de uma faixa mais larga. 

O repressivo achatamento salarial não foi, uois, consequ�ncia 
de algumas faltas na implantação o modelo econômico; �elo contrário , 
foi um dado previamente avaliado e calculado, com que se jogou para 
construí-lo. 

Essa pequena faixa da cl sse média alta, mais a burguesia em 
presarial nacional, para quem se eservou parcela do bolo das rnultin� 
cionais, -passaraJll a constituir, e tão, a sustentação política do regime. 
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Precisava ele, porem, para manter-se de reprimir os anseios da larga 

faixa de população programaticamente excluída do bolo. A coesao das 
forças armadas em torno no regime, assou a ser assim, essencial ã sua 

sustentação; a heterogeneidade das camadas sociais de que provinham os 

oficiais, entretanto, poderia ser m dado de_ desajustamento com o moa� 

lo. Em função pois, do segmento ar da Nação, foi necessário buscar 

o qual resultou numa doutrina um suporte ideológico para o regim , 

Segurança Nacional. Ao lado disso, nãa deve ser surpresa para 

idade brasileira, disvinculada 

s, foi facilmente cooptada pelo 

de 

nin 

da 

re 

; 

guem, - grande parte da intelectua 

prática social das classes popular 

gime. 

De sorte que, com tal nív 

implantado é dificilmente alteráve 

sustentação e apoio, o modelo' 

pelas vias a seguir analisadas: 

a: por via de transação p lítica. - Pelo livre jogo das for

ças políticas geradas ela burguesia, jamais se conseguirá 

alterá-las. Primeiro p rque, dentro de uma colocação pre

viamente definida, adm"te-se oposição ao Governo mas nao 

ao regime; - e o model , em função da ideologia dominante, 

é inerente ao regime. ssim, admite-se na cena política a 

presença de partidos d oposição e setores mais liberais , 

chegam a admitir até m smo que um nartido de oposição con 

quiste o governo - des e que seja oposição "confiável", 

isto é, que não altere o regime; 

b: por via de vanguardism 

pulares e arvoverado e 

político disvinculado das bases po 

direção dos trabalhadores ou de um 

espontaneismo que cons derasse a fome do povo e agitação 

estranha à classe, fat res determinantes na conquista de 

um novo regime social ujo poder esteja efetivamente �as ' 

mãos dos trabalhadores do campo e da cidade. 

Não se pode aceitar o 

classe dominante. O qu 

construir uma sociedad 

tada para as aspiraçõe 

oder político como um monopólio da 

se quer, em Última instância, é 

dirigida pelos trabalhadores,e vo! 

de justiça das classes populares 

Entretanto, o momento tual exige que este objetivo seja ' 

buscado através de lut s programadas e de campanhas que 1� 

vem o trabalhador a co quistar sua liberdade, seus direi

tos e sua esfera de pa ticipação na vida política do país. 

Na verdade, a mobiliza ão da classe trabalhadora é a única 

força política capaz d , efetivamente, estabelecer condi
ções de oposição prio regime. Essa mobilização poli 
tica exige ações tátic s e  estratégicas que, dentro de de 

terminada conjuntura, ão descartam, iaclusive, a atuação 

na esfera parlamentar, embora se reconheça;· que, nara os 

trabalhadores da cidade e do campo, ela · é determinante 

na mudança social. 

O movimento sindical detém consi<lerável potencial de org� 

nização e mobilização social, canaz de onor-se ao aparato 
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de segurança do poder, em condições de ameaçar a estabili
dade de seus detentores e levá-los a dobrarem-se frente às 
exigências dos trabalhadores do campo e da cidade. 

3: Análise da Atuação Sindical 

Há indiscutíveis elementos da atuação sindical internos e ex

ternos. Internamente, ela.é i�ibida pelo fato inquestionável de que a 
maioria cos sindicatos está nas mãos de dirigentes acomodados,pelegos, 
sem qualquer· vínculo com a categoria. Externamente, uma legis.lação r� 
pressiva que estreita a margem de atuação dos sindicatos, em que a a
ção dos trabalhadores está sob a permanente ameaça de "cassação branca" 
e de perseguições e represálias patronais de toda ordem. 

A atuação sindical é dificultada também ,pela atitude por ve
zes irracional de intolerância e sectarismo de certos setores ligados 
ao movimento sindical. 

g inegável, no entanto, para a luta cos trabalhadores, a con 
tribuição da oposição sindical quando esta tem origem nas bases das C! 
tegorias e, considera o sindicato olegítimo 5rgio de representativida
de da classe. g indispensável, portanto, a democratização da estrutura 
interna e a participação da categoria no sinàicato, de modo a torná-lo 
um Órgão a serviço d� suas bases, evitando s.tit-udes que neguem a sua 
legitimidade como 6rgio de representação da categoriar 

O quadro é até a�ui pessimista - a conclusão deve ser igual
mente negativa? Não� E não porque a realidade mostra exemplos de receg 
tes movimentos populares vitoriosos. O que prova que mesmo na situação 
atual, mesmo nos estreitos limites da "legalidade formal" vigente, a a 
tuação sindical vem conquistando maior espaço de liberdade popular e 
forçando na prática ,a "ru,�l:tur-a". AD invés de,creditar 'JS exi to·s somente ao 
magnetismo de lideranças e de debítar os malogros ã legislação e ao r� 
gime repressivos, scrâ mais construtivo ••• procurar também,na observâg 
eia ou não a certos princípios e estratégias de atuação a causa das no� 
sas vitórias ou derrotas, bem como em outros fatores conjunturais e na 
avaliação correta da realidade. 

Partindo, pois, destas convicções: 
1: há espaços para a atuação sindical e condições deàmplii-los; 
2: a atuação sindical pode obter algumas alterações no modelo 

econômico de conce��ração de renda, alinhar-se a seguir.o! 
denadamente, os pri�cípios, as metas e as estratégias sug� 
ridas para a atuação sindical� 
Propõe-se aqui, u:,1 modesto e ·programático PLANO DE AÇÃO • 

. \l 

�· 

II: PLANO DE AÇÃO. . '·-i':· �.:\·r·1·. --'�/ t.· •. .:·. : 

1: Princfpios Norteadores da Ação Sindical •. 

a:buscnr a'unidade sindical mediante�o convívio 
com a� oposições; 

't 
·"'·" 

democrático 
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b) agir sempre em função das necessidades e da vontade das bases

e conscientizá-las com relação a seus �roblemas;
c) jamais vincular o sindicato a partido político, pois choca-se

com o princípio da liberdade, da autonomia e da unidade sindi
cal a sua subordinação a um partido;

d) ampliar e aperfeiçoar, de modo permanente, os laços intersindi
cais, para dar unidade a reivindicações básicas, visando a cri

ação de organismos que promovam a integração dos trabalhadores

da cidade e do campo a nível regional e nacional;
e) democratizar a estrutura interna e a participação da categoria

no sindicato de modo a torná-lo um Órgão a serviço de suas ba
ses, estimulando o surgimento de novas lideranças;

f) sempre que se lançar em campanhas por vantagens imediatas, bus
car incluir reivindicações políticas de caráter duradouro;

g) incentivar a articulação entre as lutas do movimento sindical
com as lutas do movimento popular (bairro,terra,etc.), na cida

de e no campo.

2: METAS. 

a) arquivamento do anteprojeto da CLT elaborado pelo Governo;
b) fim da CLT e elaboração de um Código de Trabalho que preveja;
b) 1: Contrato Coletivo de Trabalho em substituição ao Contrato

Individual de Trabalho; 
b) 2: Liberdade e Autonomia Sindicais de acordo com a Convenção 

87 da OIT, preservado o princípio da unidade sindical; 
b) 3: Estabilidade no emprego, a partir do contrato de trabalho.
c) derrogação da legislação reguladora da greve e emenda constit�

cional que permita seu pleno exercício, sem lei ordinária que
a regula.

Obtidas as alterações acima, implanta-se a filosofia de que ,
no campo trabalhista, a negociação direta será a fonte pri1el
ra das normas reguladoras do trabalho, excluindo-se a presença

do Estado, através do Executivo nas relações Capital X Trabalho;
d) participação efetiva nas empresas com a eleição de representag

tes por trabalhadores, visando se ter acesso, analisar e disc�
tir todas as medidas empresariais, criando formas de controle
das condições de trabalho, das dispensas, da disciplina e de
todos os assuntos que lhes interessa diretamente;

d) 1: participação nos lucros da empresa segundo critérios a se
rem estabelecidos na Convenção Coletiva de Trabalho. 

e) busca de um organismo nacional de coordenação das a!ividades
sindicais, criado à partir das bases, o qual representará os
sindicatos em seu relacionamento com organismos internacionais;

f) extensão do voto direto a todas as instâncias da re�resentação
sindical, com direitos iguais das partes concorrentes no pro

ce�so eleitorai.
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3. ESTRAT}jGIAS

Os sindicatos que julgarem conviniente a identificação com os 
princípios e metas aqui apresentados, buscarão desenvolver de imediato; 

a) permanente trabalho de mobilização e conscientização das bases
mesmo quando não esteja prevista qualquer campanha;

b) observação minuciosa entre os membros da categoria, detectando
possíveis vocações para liderança, no sentido.de estimulá-las
e treiná-las, a-fim de renovar e ampliar as lideranças sindi
cais. Seria recomendável que os sindica�os instituíssem, em c�
râter permanente, treinamento de lideranças sindicais;

c) idêntico trabalho de observação junto a quadrQs d� sindicatos
não identificados com esses propósitos, a fim de, localizadas
:ideranças afinadas com esses objetivos, assessorá�las na luta
pela conquista do seu sindicato, com o consequente afastamento
de direções pelegas;

d) no momento oportuno - depois que avaliações objetivas tiverem
concluido pela viabilidade prática - decretar a greve de soli
dariedade, sempre de duração simbólica (um dia/uma hora) ,tendo
em vista a defesa dos interesses dos trabalhadores;

e) organizar diversas formas de luta, no sentido.de se obter am
pliação dos direitos do trabalhador da cidade e do camuo,incl�
sive pressionando o Poder Legislativo;

f) institucionalizar mecanismos de consulta, de troca de exneriêg
cias, de análise e de planejamento da atuação sindical, na fo!
ma de seminários, congresso ou encontro de realização periódi
ca e pré-fixada (trimestral/semestral ou anual) o qual seria o
embrião de uma futura organização inter-sindical, que, oortan
to, começaria a funcionar, na prática, a partir das bases, an
tes de existir formalmente;

g) criar mecanismos que possibilitem a formação do Fundo de Greve
e de recursos necessários às lutas da categoria, sem interfe -
rência do controle do Estado;

h) buscar e apoiar assessorias qualificadas que a exemplo do
DIEESE e a serviço do sindicato, ajudem a classe em suas lutas
e metas, especialmente por ocasião das negociações coletivas

FINALIZANDO: 

Os participantes do Encontro de João Monlevade, dirigentes 
sindicais líderes operários e militantes do movimento popular - compr� 
metem-se a encaminhar essas proposições às bases, a fim de que sejam 
discutidas. Todavia, reconhecem nessas proposições pontos fundamentais 
que asseguram a sua unidade de ação na atual conjuntura e norteiam os 
seus passos futuros µa luta. Propõem-se, desde já, multiplicar os en
contros como este, a fim de articular o movimento popular engajado na 
busca da libertação1integral do povo brasileiro.

João Monlevade, 09 de fevereiro de 1980. 

(Segue a assinatura de 3P candidatos). 
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SINDIPETRO - CUBATÃO 

SINDICATO DOS METAL0RGICOS DE SANTOS 

PASTORAL OPERÁRIA DE JOÃO MONLEVADE 

ASSOCIAÇÃO GA0CHA DOS SOCIÓLOGOS 

SINDICATO DOS M�DICOS DO ESP!RITO SANTO 

FEDERAÇÃO DAS INDOSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

MET/LJRGICO RIO 

PASTORAL OPERÁRIA DE CAXIAS DO SUL 

SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DE MINA� GERAIS 

SINDICATO DOS TRABALHADORES METAL0RGICOS CAETE 

SINDICATO DOS ASSISTENTES SOCIAIS DE MINAS GERAIS 

ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DO DISTRITO FEDERAL 

PRESIDENTE ELEITO DO SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE PORTO ALEGRE 

(CUJA DIRETORIA, COM MANDATO À FINDAR-SE E\.f OUTUBRO DE 1981, 

ESTÁ NO MOMENTO AFASTADA DA DIREÇÃO DO SINDICATO) 

S.T.M. - J.M. 

SINDICATO SECURITÁRIOS DE PERNAMBUCO 

SINDICATO DOS METAL0RGICOS SÃO BERNARDO E DIADEMA 

SINDICATO EMPREGADOS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS SP. 

SINDICATO BANCÁRIOS BELO HORIZONTE 

SINDICATO TRABALHADORES METAL0RGICOS JOÃO MONLEVADE 

UNIÃO DOS TRABALHADORES DO ENSINO DE MINAS GERAIS 
TRABALHO DE PASTORAL POPULAR JOÃO MONLEVADE 

MEMBRO DA PASTORAL OPERÁRIA DA DIOCESE DE SANTO ANDR� (SP.) 

E ASSESSOR DE COMUNIDADES DE BASE 

ASSESSOR JUR!DICO SINDICATO DOS METAL0RGICOS JOÃO MONLEVADE 

ADELAR D. DAVID 

ANTÔNIO DE FARIA LOPES 

JOAQUIM ARNALDO 

AGOSTINHO PRETO 

ANIZIO B. DE OLIVEIRA 



ENCONTRO GERAL DOS CLUBES DE MÃES DA DIOCESE DE NOVA IGUAÇU-RJ 
Data: 27 /11/200j - Local: Seminário Paulo VI ( 14:00h às 17:00h ) 

OBJETIVOS: Celebrar o Trabalho do Ano: 
Conhecer o Presíde11te da FIAN-BRASIL; 
Formação da Cidadania; 

CANTO ( Equanto o pessoal vai chegando) 

14:00h - ABERTURA - Saudações; introduzir algo do tema que será apresentado; 
- Nossa apresentação baseia-se nos assuntos tratados, discutidos e

estudados durante este ano;
- Explicar como os grupos irão suceder-se no palco;
- Informar sobre o lanche;

14: 10h - CANTO DE ENTRADA-Feitos da FIAN 

14: 15h - LEITURA DO TEX'TO 

Por mais que o sistema do nosso país, como potência capitalista, tentou disfarçar o 
verdadeiro quadro, a baixa escolaridade da população, a falta de emprego e trabalho, a falta de 
assistência sanitária e o baixo nível de renda da maioria, formou o verdadeiro retrato dos brasileiros 
desempregados e sem saúde. É lamentável, até agora, esta questão ... Enquanto os Direitos Humanos 
defendem que todos tenham direito à educação, trabalho, saúde, terra e informação. Portanto, todo 
progresso e vida digna, alcançamos através destes direitos. Mas, até agora, foram negados muitos 
desses direitos ao povo brasileiro. 

Somente o equilíbrio social poderá garantir uma forma de vida participativa e democrática. 
Isso, segundo o novo governo, só será conseguido com o combate à escassez de alimentação, 
favorecendo à saúde do trabalhador. As mudanças acontecem como estágio novo da sociedade, com 
novo rumo e novas relações sociais; realidades que exigem transformações que superem a 
marginalidade e a exclusão. 

A participação do povo, a nossa participação, fizeram com que chegasse este momento em 
que os oprimidos possam colaborar com o novo governo. O novo governo sabe dos sofrimentos, das 
esperanças e anseios do povo e também que precisa de colaboração. 

Nossas reflexões, estudos e trabalhos, foram direcionados para todos entenderem que 
vivemos em situação dificil: Neoliberalismo, Organização Mundial do Comércio, Dívida Interna e 
Externa. Neste sentido, mudar o Brasil é também tarefa nossa e de todos os brasileiros. 

Como fazemos parte da FIAN- Rede de Infonnação e Ação pelo Direito de se Alimentar, 
assim também, participamos das ações urgentes nas diferentes paites do mundo contra a violação 
dos Direitos Humanos, principalmente ao direito à terra e ao trabalho. Paiticipamos também da 
Campanha Global pela Reforma Agrária; que é desenvolvida em parceria com a FIAN- VIA 
CAMPESINA ( Movimento Internacional de Camponeses) e na Campanha pela Emenda 
Constitucional que limita o tamanho da propriedade de terra no Brasil. 

Aparece, entretanto, um choque entre os Direitos Humanos e a lógica do processo de 
globalização, pois esta globalização entende os direitos humanos da pessoa fisica como direitos 
humanos de possuir, como proprietário. Esta distorção dos Direitos Humanos pelas grandes 
burocracias privadas, nos quer fazer perder a Cidadania, por isso, devemos nos defender com todas 
as forças. 



14: 20h - Ordem de apresentação ( 10 minutos para cada grupo): 

Grupo 1 ( sobre Trabalho)-Música: Vida do Desempregado 
Santa Eugênia, Bandeirantes, Chacrinha, Espírito Santo, Dom Rodrigo, Mon-o Agudo, 
Jardim Metropolitano, Jardim Iguaçu, K-32, J.Palmares, Cabuçu e Marapicu; 
Grupo 2 ( sobre Trabalho)-Música: De Repente Nossa Vida Clareou 
Congregação Mariana, São Cristóvão, Tinguazinho, Bom Jesus, Inconfidência; 
S. Sebastião, Bairro da Luz, N.S. da Cabeça;

**Conclusão-Assessor Flávio ( 15 minutos) 

Grupo 3 ( sobre Educação)-Música: Clube de Mães Procura Solução 
Posse, Gerard Danon, São Marcos, Monte Castelo, Santa Rita, São Francisco, 
Rancho Fundo e Carro Quebrado, 
Grupo 4 ( sobre Educação)-Música: Meu país 
Catedral, Jardim Gláucia, N.S.Aparecida(Nova Mesquita), São Nicolau, 
N.S.Conceição, Nova Cidade, S.José Operário(Nova Mesquita); 

**Conclusão-Assessora Percival ( 15 minutos) 

Grupo 5 ( sobre Água) - Música: Regra dos Três 
Cruzeiro do Sul, Andrade de Araújo, Monte Líbano I, Monte Líbano II, Heliópolis, 
Largo da Baiana, Xavante,Todos os Santos, São Benedito, Sta.Marta, Sta.Amélia; 

**Conclusão-Assessor Edi/Polido ( 15 minutos) 

Grupo 6 ( sobre Alimentação)-Música: 1\ileu país 
São Jorge, K-11, Mesquita, São Marcos(Mesquita), São Mateus, Chatuba, 
Bezerra de Menezes, N.S.Aparecida(Nilópolis), Sta.Filomena e Olinda; 
Grupo 7 ( sobre Alimentação ) -1\ilúsica: Feitos da FIAN 
Nova América, S.José Operário, S.Clara, Boa Esperança I, Boa Esperança II, 
Bom Pastor, Cerâmica e Sagrado Coração; 

**Conclusão-Assessor Írio Conte ( 15 minutos) 

Grupo 8 ( sobre Terra) - Música: Advento Nordestino 
Japeri, Engenheiro Pedreira, Beira-rio, Paracambi, Sabugo, Cascata, Quilombo; 
N.S.Fátima(Queimados) e São Francisco (Queimados; 

**Conclusão-Assessor Írio Conte ( 15 mbwtos) 

16:55h - FECHAMENTO DO ENCONTRO-Irmã Verônica 

17:00h - ENCERRAI\ilENTO e LANCHE. 



1) Cantanêo os feitos da FIAN, o Eco da nossa voz se faz ouvir além-mar/ Porque não estamos sós
Nossa luta vem crescendo e vem ganhando espaço/ Esse esforço coletivo tomou conta do pedaço
A FIAN quer resgatar a Internacional Justiça / Vencendo desigualdades e enfrentando a cobiça /
Que viola o direito humano de se alimentar / Clube de Mães e FIAN, de mãos dadas a lutar / Põe
respeito, tira a fome/ Combate a desnutrição / Com amor e partilha para todos, alimentação /
Divulgando e articulando a solidariedade / Sua ação faz florescer uma nova sociedade.

2) VIDA DO DESEMPREGADO
Esta é a vida do desempregado/ Quem ainda não viveu peça a Deus pra não viver
Esta é a vida do desempregado / Amanhã o desempregado pode ser você
E vai saindo pela rua, vai / Procurando emprego, o coitado vai
Pela tardinha, volta pra casa com uma mão na frente e a outra atrás
Procura emprego de pedreiro, não tem nada!/ Motorista, cobrador, não tem nada!
Vigilante, vendendor, não tem nada! / Olha os classificados, não tem nada!
E, agora, é a mulher. E vai saindo pela rua, vai / Procurando emprego, a coitada vai
Pela tardinha, volta pra casa com uma mão na frente e a outra atrás
Procura emprego de babá, não tem nada!/ Costureira ou faxineira, não tem nada!
Lavadeira, merendeira, não tem nada! / Olha os classificados, não tem nada!

\ ;':.:{.(;. 

3) NOSSA V-ID-A CLAREOU
De repente nossa vista clareou, clareou, clareou / E descobrimos que o pobre tem valor!
*Nós descobrimos o valor da união / Que é arma poderosa e derruba até dragão
E já sabemos que a riqueza do patrão e o poder dos governantes passam pela nossa mão
*Nós descobrimos que a seca do Nordeste/ Que a fome, que a peste não é culpa de Deus Pai
A grande culpa é de quem manda no País/ Fazendo o pobre infeliz, desse jeito é que não vai
*Temos certeza que Deus Pai, Libertador/ Lá na Bíblia nos deixou um caminho pra seguir
Unir seu povo que era escravo no Egito/ O Faraó ficou aflito e Moisés pôde partir

4) CLUBE DE MÃE PROCURA SOLUCÃO
Diante da triste situação de abandono e tanta exclusão / Clube de Mães, na luta social do
Conselho de Educação dá o passo inicial/ Nosso sistema não cria condição, vivemos sem saúde,
trabalho e educação
CLUBE DE MÃES PROCURA SOLUÇÃO PARA SAÚDE,TRABALHO E EDUCAÇÃO
Queremos hospital equipado com direitos para todos e não privatizados
Médicos formados, bem capacitados que orientem a saúde da população

5) MEU PAÍS
Aqui não falta livro, aqui não falta mestre/ Porém a educação é deficiente
Mas, Deus é sábio e quer de nós cooperação / Precisamos valorizar a formação
Se são os professores que formam nossa gente / Nos trazem o saber pra sermos conscientes
Mas, o sistema quer abafar. O que que há, meu páis? O que que há? (bis)
Para ser desenvolvido, tem que ter o compromisso com uma boa educação
Precisamos de uma escola que planeja, que elabora, que reprova a exclusão
Estamos sendo sufocados e também desinformados pelo país globalizado
O Sistema tá errado, tem que ser dilacerado, ou o Brasil cai em pedaços!



6) REGRA DOS TRÊS
Eu quero ver nosso povo ter direito, ter vez / Pra criar mundo novo eu quero a regra dos três
Regra l: Igualdade, crescer juntos� todos com as mesmas chances 

Promovendo o ser divino que há em nós 
Regra 2: Liberdade pra fazer sociedade justa e boa em que todos tenham voz 
Regra 3: Fraternidade, convivermos, gente unida em defesa da água e da vida 

7) MEU PAÍS
Aqui não falta sol, aqui não falta chuva / A terra faz brotar qualqer semente / Se a mão de Deus
protege e molha o nosso chão, por que será que está faltando pão?
Se a natureza nunca reclamou da gente/ Do corte do machado, a foice, o fogo ardente
Se nessa terra, tudo que se plante dá, o que que há, meu país, o que que há?
Tem alguém levando o lucro, tem alguém colhendo o fiuto sem saber o que é plantar
Tá faltando consciência, tá sobrando paciência, tá faltando alguém gritar
Feito um trem desgovernado, quem trabalha tá ferrado nas mãos de quem só engana
Feito um mal que não tem cura, estão levando à loucura, o país que a gente ama
Se a natureza nunca reclamou da gente ...

8) ADVENTO NORDESTINO
*O Se11ão seco pela chuva a suspirar/ Dos oprimidos geme o peito em oração
Vem, ó Senhor, nos libertar, não tardes mais/ Junta esse povo e realiza a promissão
LÁ VEM, LÁ VEM! JÁ SE APROXIMA A REDENÇÃO!
* A terra presa nas mãos de tão pouca gente / Dos desastrados é imensa procissão
Tomando rumo, sem destino nas estradas/ Eles têm fome de justiça, sede e pão
LÁ VEM, LÁ VEM! JÁ SE APROXIMA A REDENÇÃO!
*O desemprego, a fome, rondam na cidade/ Dos miseráveis é sem fim a procissão
Quantas crianças nas ruas, abandonadas / Sua revolta sobe em seu coração
LÁ VEM,LÁ VEM! JÁ SE APROXIMA A REDENÇÃO!
*Os capatazes nos açoitam com olhares/ Nos arrancam desumana produção
Se é longa a hora, mais se encurta o salário / Do operário é demais a exploração

9) FALA FORTE, MEU POVO
Fala forte, meu povo, eu quero, quero, quero a cidadania!
É nessa luta que o Clube de Mães se lança e convida a participar (bis)
* A busca da cidadania faz apelo ao nosso educar (bis)
*Constmindo lindo país para a cidadania que Deus nos criou
*Fez o céu, a mata e a terra, uniu as mulheres, construiu o amor (bis)



PASTORAL OPERARIA 

NO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Encontro 

Tema 

ESPIRITU�LIDABE 

DA 

PASTORAL OPERARIA 

Dia: 1 7 de setembro 
Horário: 9 às 12 h 
Local: Cenfor - Centro de Formação de Líderes -

Moquetá. 

AGUARDAMOS A SUA PRESENÇA 



Diocese de Nova Iguaçu - Centro Sociopolítico 
Pastoral da Saúde 

Curso de Políticas Públicas de Saúde 

Ficha de Inscrição 

Nome Completo: ................................................. _. .......................................................................................... . 
Nome para o Crachá: ..................................................................................................................................... . 

Sexo: D Masculino D Fep1.inino 

Data de Nascimento: ........ / ...... ./ ....... .. 

Estado Civil: D Casado D Solteiro D Viúvo D Separado/Divorciado 

Escolaridade: ................................................................................................................................................. . 
Profissão: ..................................................................................................................................................... . 

Endereço: .................................................................... : ....................................... : ........................................... . 
Bairro: ............................................................. Cidade: ... · ................ : ................. · .... CEP.: .......................... .. 

Telefone Residencial: .................................................. Celular: ................................................................. . 
Telefone de Recado: .............................................. Correio Eletrônico: ..................................................... . 

Comunidade: ........ , ....................................................................................................................................... . 
Paróquia: ............................................................ .-.......................... : ................................................................ . 

De que grupo organizado (grupo de igreja, pastoral, movimento religioso, movimento social, grupo 
político, sindicato ... ) você participa hoje? Hã quanto tempo? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  •,; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  .

Assinatura do Cursista: ............................................................................................................................... . 

X--------------------------------------------·---------------------------------------.-----------------

Curso de Políticas Públicas de Saúde 

Acontecerá em dois dias, com horários e locais diferentes, a saber: 
Data: 27de novembro de 2004. 
Horário: 8 às 12 horas. 
Local: salão da Cáritas e 

Data: 04 de dezembro de 2004. 

Horário: 8 às 16 horas. 

Local: Cenfor - Centro de Formação de Líderes. 



Participe dos 

Tema de 24 de novembro de 2004: 

"O Que Esperar do Novo Quadro 
Político na Baixéida Fluminense?" 

15 às 18 heras no Salão ãa Cáritas. 
(Rua Capitão Chaves, 60 - Centro - Nova Iguaçu) 

Com: 

Aércio de Oliveira (Fase) 

Organização: Centro Sociopolítico da Diocese de Nova Iguaçu. 

Telefone para Maiores Informações: 2669-2259, de segunda a sexta de 13:30 às 18 horas. 
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EXPRRiftNCIAS 

E 

HISTÓRICO DO MOVIMENTO OPERÁRIO 

(Anexos I e II) 
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. .. 
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Anexo I 

HISTÓRIA DA CLASSE OPERÁRIA BRASILEIRA 

... - ... O pais nao possuia estrutura industrial. Apenas pequenas indús-

trias de transformação ainda incipientes; inicia-se a implanta

ção de grandes fábricas. Surgem as primeiras reações dos traba

lhadores. Greve em São Bernardo e o Governo toma medidas de re

pressao. 

I Congresso Operário Brasileiro no Rio de Janeiro. 

Surto industrial com mais de 3.000 indústrias empregando mais de 

150.000 operários. Em muitas fábricas a jornada de trabalho era 

das 5.30 às 18.30 horas. 

Greve dos operários da construção civil em Sorocaba (SP), reivin 

dicando 8 horas de trabalho , que conta com adesão dos tecelões 

(estes reclamam 10 horas) e do comércio varejista. Repressão, 

prisoes, mas os grevistas saem vitoriosos. 

Greve em Santos. 4.000 trabalhadores das Docas fazem reivindica

çoes, polícia intervém com violências, os grevistas são vencidos 

e alguns expulsos do País. 

7 de novembro: IV Congresso Operário Brasileiro. É fundada a Con 

federação Brasileira do Trabalho, como Partido Político. 

Primeira Greve Geral no Estado de São Paulo. 

Os sindicatos dos trabalhadores e as organizações operárias le

vam o movimento operário a sérios conflitos internos. Os traba

lhadores aderiam às greves não por consciência de classe mas por 

medo dos seus próprios companheiros. 

O censo revela 275.592 operários nas indústrias. 

Influência do Partido Comunista no movimento operário brasileiro. 

Institui-se o Ministério do Trabalho para amparar o proletariado 

urbano e rural. 

Novo surto industrial. Desaparece o Estado Novo e o movimento 
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sindical é muito fraco. É fundada no Rio de Janeiro a Confedera
ção dos Trabalhadores do Brasil, fechada pouco depois. É decreta 

da intervenção em 400 Sindicatos e nova crise abala o movimento 

operário. 

Renascem as esperanças com greves e acontecimentos de reivindica 

çao. 

Os trabalhadores em São Paulo conseguiram aumento de salário de 

100%. Segue-se uma situação de equilíbrio (salário x lucro) e 

até de acomodação dos trabalhadores até 1957. 

- Aumento da produção

- Desvalorização do salário
- Aumento do custo de vida

- Desemprego. Perseguições, prisões, etc.

- Baixo poder aquisitivo

Intervenção nas organizações sindicais e arrocho salarial.

Não há liberdade de expressão. Os trabalhadores se transformam 
em simples objeto da produção e devem assimilar a filosofia de

senvolvimentista do Governo: produção, mais produção; crescimen
to do produto interno bruto, aumento da renda per capita; expor

tar e exportar. O operário que permaneceu num mesmo emprego des

de 1964, recebendo apenas os aumentos dados pela política do Go
verno, perdeu 33% do salário. 

D O S J O RN AIS 

"As estatísticas oficiais servem para se medir a profundidade 
que o problema do baixo poder aqui si ti vo da população requer de 
possíveis programas mais amplos de redistribuição das riquezas." 

"No quarto trimestre de 1972 nos Estados da Guanabara, Rio de J� 

neiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mi
nas, EspÍri to Santo e em todo o Nordeste, 52, 1% dos trabalhado

res não recebiam um salário superior ao mínimo." 130.266 famí

lias não possuiam fogão, filtro de água etc. 
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Surto Industrial - AS MULTINACIONAIS 

A tecnologia estrangeira entrou no país, gerando desemprego, e criando 

uma sociedade de consumo, através da propaganda desenfreada, sem que a 
-

area oficial se preocupasse com o baixo poder aquisitivo da população. 
Isto em nada contribuiu para a real elevação do padrão de vida do nosso 

povo marginalizado. 

DOS JORNAIS 

11 0 Brasil, mesmo diante da crise internacional, nao renunciou a sua me 

ta de entrar no clube dos países industrializados através da manutenção 

de altas taxas de expansão do Produto Interno Bruto." "O empresariado 

nacional passou a ser visto como um elemento importante para ajudar no 

equilíbrio de forças entre os interesses do Estado e a estratégia das 

multinacionais. O problema é que o multinacional - que recebeu o encar

go de dinamizar as exportações brasileiras de manufaturados nao en

frenta nenhum obstáculo para colocar seus produtos no exterior e mesmo 

junto a pequenas faixas da população." 

"De 1969 a 1973 por exemplo, a indústria de material de transporte cre� 

ceu 122% e a de química, produtos de perfumaria e matérias plásticas t� 

ve uma expansao de 86%. Paralelamente, a produção do conjunto de indús

trias produtoras de têxteis, vestuário, calçados e artefatos de tecidos 

apresentou um crescimento de 29% e a produção de alimentos , bebidas e 

fumo acusou um acréscimo de 36%. 

Não obstante as estatísticas arrasadoras e a repressão para sufe 

car as iniciativas de libertação, os trabalhadores não estão colocados. 

As manifestações de repúdio ao sistema estão acontecendo em todo o Bra

sil. A classe operária está se organizando a seu modo e como pode, por

que acredita na sua libertação. 

'i': * 1': 



Anexo 2 

EXPERI�NCIA DE UMA AÇÃO OPERÁRIA N9 1 

Obs.: Ao leres esta experiência, tenta fazê-lo com 

muita atenção, pois é desta e a partir dela 

que desenvolvemos mais a reflexão sobre os 

critérios de engajamento. 

1 - Alguns dados sobre a realidade 

Principais 

indústrias 

Salário 

Horário de 

trabalho 

Moramos e trabalhamos no Distrito Industrial , onde estão 
situadas as principais fábricas da cidade. Lá trabalham 

pouco mais de 4.000 operários. A população global da cida

de é de aproximadamente 300 mil habitantes. 

Fiação, tecelagem, confecção, calçados , generos alimentí
cios, fechecler, plásticos, móveis, produtos químicos, ge

ladeiras, etc. 

Trabalhamos numa fábrica de móveis de 1 20 operários. A mai 

oria está trabalhando pela primeira vez numa indústria. 

80% veio do campo. Segundo um empresário, somos operários 

virgens capazes de nos adaptarmos facilmente ao sistema de 

trabalho da empresa. 

A quase totalidade dos operários ganham o salário mínimo, 

em vigor desde 19 de maio deste ano ( 1 974),que é Cr$266,40 

por mes. Não e de admirar que, vivendo com esse salário, as 
condições de alimentação, habitação, higiene e s aÚde das 

famílias operárias sejam tão precárias. 
Trabalhamos das 7 às 17.30hs., das segundas as quintas-fel 

ras. Às sextas-feiras trabalhamos até às .1 8hs. Temos 1 ho-

ra para almoço. Não trabalhamos aos sábados e domingos. 

Horas extras Fazemos 3 horas extras; normalmente ficamos até às 21 ho

ras quando nos convidam para fazer "serão". Pagam pelas 33 

horas extras Cr$4,00 aos adultos; aos menores pagam somen
te Cr$3,00. Quando fazemos serão nos servem café com dois 
pães. Alguns rapazes ficam dormindo na fábrica, porque mo

ram distante. 
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A fábrica tem pouco mais de um ano de existência. Poucos o 

perários chegam a ccmpletar um ano. Estes, em vez de gozar 

férias, receberam o dinheiro e continuaram trabalhando. 

Cada um de nós desempenha tarefas que se completam com as 
trabalho que fazem outros corr,panheiros. 

Capacitação O trabalho é aprendido na própria fábrica. 

profissional têm capacitação profissional. 
SÓ os mestres 

Desemprego 

Higiene e 

segurança 

'lrabalho 

de mulher 

Escolari

zaçao 

A maioria dos que aí estão, levaram meses e até mais de um 

ano buscando trabalho. Cada 6 meses as fábricas despedem 
pessoal e admitem novos. Dificilmente se consegue traba -

lhar um ano. Isso nos coloca numa insegurança permanente. 

Vera passou a noite sem dormir porque ouviu falar que a f� 

brica ia despedir 3 operários. Como ela está esperando ne

nê, pensou que uma fosse ela. 

Matilde: "Estou tentando conseguir um emprego como serven

te no Estado. AÍ, mesmo ganhando pouco, não se vive ameaç� 

do de ser mandado embora." 

Tomamos água sem filtrar. 

Dispomos de 5 chuveiros e um WC, todos sem porta. Há muita 

sujeira. A fábrica não fornece papel higiênico aos opera

rios. Não há proteção suficiente. São freqüentes os aciden 

tes: gente sai com dedo machucado, cortado, etc. 

Há muitas mulheres trabalhando.Algumas casadas, outras dei 

xadas do marido e mães solteiras. Uma das dificuldades en

frentadas por elas, é o cuidado das crianças menores de 5 

anos. 

Lucia deixa a filha de 5 anos com uma menina de 11 anos a 

quem paga Cr$10,0 0 por semana. Outro dia a menina de 11 a

nos ameaçou furar a garota. 

Outro problema é assumirem sozinhas a manutenção da casa e 

a educação dos filhos. 

A maioria dos operários nao tem o primário completo. 

Muitos jovens continuam estudando à noite, alguns estudan

do o primário e outros o ginásio. Os adultos em geral não 

estudam mais, mas se esforçam para que os filhos estudem. 

Diva: "Na minha casa pode faltar alimento mas nao falta es 

Utilização 
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tudo para meus filhos, pois nao quero que no futuro sejam 

operários e sofram como eu." 

As casadas ocupam o tempo livre nos afazeres domésticos.Os 

sábados e domingos são dedicados a lavar, engomar. Os j o-

tempo livre vens que estudam aproveitam para dormir um pouco mais, pr� 

parar as lições, passear. Alguns rapazes bebem cachaça nos 

fins de.semana, fazem farra, praticam futebol. 

Religião 

Acabam de organizar um time, mas a iniciativa foi tomada 

pelo pessoal do escritório. 
A referência a Deus é constante nas conversas do pessoal· 

As mulheres vão � missa de vez em quando. Batizam os fi-

lhos. Os rapazes em geral nao praticam religião. Vão à I

greja quando vão casar. 

Jorge se juntou com a noiva porque nao tinha condições eco 

nômicas para se casar. Muitos outros jovens vivem juntos, 

sem casar. Alguns se casam só no civil porque acham que c� 

sar na Igreja supõe maiores gastos de dinheiro e tempo pa

ra encaminhar os papéis. 

Os que vao à Igreja vão "assistir", a participação é nula. 

O padre da paróquia é simples, fala simples, a gente enten 

de,mas o que ele diz são coisas sem ligação com a vida dos 

operários ou do povo em geral e portanto não dá sentido ao 

que se vive : sofrimentos, lutas pela sobrevivência, espe

ranças; nao interpela uma fé militante dentro da vida. 

Sentido do pecado: 

Rogéri.9: "Eu era religioso quando criança; desde que me to_!'. 

nei homem, deixei de praticar." Para ele, beber, fumar, é 

pecado. 

Uma senhora disse que vive em pecado porque nao vive com o

marido e sim com outro homem. Ao ser aconselhada a abortar

0 filho que está esperando, disse : "Já vivo em pecado por
• ? li 

estar com outro homem; ainda vou cometer mais um. 

Participação É nula a participação. SÓ fazemos obedecer ordens. Os que

na fábrica· 

Utilização 

reagem são ameaçados, suspensos, ou 

tem condições para um diálogo real. 

É um problema para muitos,sobretudo 

despedidos. Não exis-

para os jovens que qu� 
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rem andar bem arrumad8s e o_ara iº sto "f º sacri icam a alimenta-
ção, a ajuda ã família. 

2 - Acão 

Vivendo aí d t en ro, procurei perceber os problemas mais sen 
tidos pelo pessoal,os que apareciam constantemente nas con 

versas. De início, ia comer em casa, mas decidi comer na 

fábrica para aproveitar a hora do almoço, a fim de parti-
lhar mais a vida da turma. 

Éramos seis, os que n,::>s juntávamos para comer numa das me

sas debaixo das arvcres, atrás da fábrica. 
A gente começou a partilhar a comida, colocando O que cada 

um levava à disposição dos seis. Tambe-m a gente aproveita-
va para conversar sobre nossa vida. Foi assim que surgiu 0

problema dos que não traziam almoço. 
Délcio come cocada e toma água. Este e- seu almoço. 
- Celina, depois de dois meses comendo pao e agua como al-
moço, desmaiou no trabalho. F · - · 01 ao medico; este depois de
a examinar, disse que seu problema - · e anemia por desnutri-
çao.

- No início da semana , uns t i· t - · r n a  operarias traziam almo-
ço; na sexta-feira, somente vinte.

A gente discutiu o problema, procurando d b · esco rir o porque 
dessa situação. A turma af" -irmou que o problema e o salário 

que nao dá para viver e partiu imediatamente para buscar a 

solução do problema. 

Uns três operários J·a- · h cozin avam numas trempes atrás da fá 

brica. O problema era q d · ue eviam vir de vez em quando ati-
çar a panela e as vezes a comida ficava crua ou queimada. 

A gente viu que a rébrica teria obri· gaça-o d e organizar um 

restaurante. Alguém ,ugeriu se juntar pera cozinhar na pr� 

pria fábrica. 

Delegamos Ma·:ilr:= p, a f 1 a ar co� o gererte, colocar a situ 
ação e pedir 1:· �nç, _ para cozin:bar. Ele prcrrieteu fazer uma 

cozinha e li e:· ,�,., ur operária ro expe '3ni, da manhã r Rra 
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cozinhar. Matilde também pediu consentimento para a gente 

fazer café às 9hs. e as 15 horas. 

Até que a cozinha fosse construída, a gente ficou cozinhan 
do numas trempes. 

Não havia uma pessoa liberada para cozinhar. De vez em qua� 

do alguém corria para atiçar a panela. AÍ surgiram as pri
meiras dificuldades. Uns iam e atiçavam a sua panela, sem 

ligar para as outras , que as vezes queimavam ou ficavam 
cruas. Cada vez que isto acontecia, a gente discutia e hou 

ve um esforço para vencer esta atitude individualista. 

Foi assim que começou a funcionar o 19 grupo. A gente fez

um pequeno orçamento para a semana, dividindo o total pelo

número de membros do grupo, dando Cr$7,00 para cada um do

grupo. Dividimos as tarefas : fazer as compras, escolher e

dividir o feijão, temperar a panela, servir a comida, etc.

Conversamos com outros operários que não traziam almoço. �

les disseram: a gente vai observar a experiência de vocês; 

se der certo, a gente vai se organizar também.

Nosso grupo deu certo, porque já éramos um grupinho de ami

gos que partilhava não só da comida, mas também nossas pr�

ocupações. Uma hora era pouca para conversar, Quando a si

rene tocava, a gente tinha pena de interromper o diálogo,
-

Valter José : "Se todo mundo dividisse o que tem como nos

fazemos aqui, ninguém passaria necessidade."

Formaram-se vários grupos, e com eles foram surgindo difi

culdades. 

Sugeri que nós que já temos experiência de grupos, nos de�

locássemos para os novos grupos a fim de ajudá-los. A tur

ma reagiu à idéia. Preferiram permanecer juntos. 

várias pessoas vieram propor entrar no nosso grupo.A pri�

cÍpio reagimos dizendo-lhes : Por que voces não se juntam

com outros que estão na mesma situação e não organizam um

grupo para almoçar?
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"Queremos ficar com voces porque entre voces há união", di:_ziam. Resistimos de início mas terminamos cedendo e o grupo foi crescendo, chegando a reunir 35 pessoas. Quando pa�sou de 12 pessoas, já o grupo tinha virado bagunça. Já naoconseguíamos discutir juntos a nota da feira, os preços. SÓ4 pessoas apsumiam responsabilidades. A turma começou a seescorar. Não faziam compras, não lavavam os pratos , etc.Uns comiam mais, outros ficavam com muito pouco. Ninguém aceitava cozinhar a nao ser Gilda ou eu. Uma senhora, por e
xemplo, disse: Não aceitei cozinhar para os chefes, vou me
rebaixar cozinhando para operários iguais a mim?! 
ram a roubar talheres uns dos outros.

Começa-

Questionamen Pessoalmente, interrogava-me sobre a validade dessa açao.to sobre a Juntar-se para comer não solucionava o problema de fundo. validade da Não estaremos nos enganando a nós mesmos com esta ação? O�açao de vamos com ela? Será que alguém que está realizando esse
tipo de ação pode considerar-se engajado, comprometido com
a libertação da classe operária?

O objetivo do pessoal é simplesmente comer. Não ve além,p� 

lo menos atualmente. Refletindo, percebi que o fato de nos 

organizarmos, para comer juntos, estava dando condições p� 

ra conversar sobre nossas preocupaçoes. 

As dificuldades surgidas entre nós e as discussões, a par

tir delas, nos estão levando a um esforço para vencer nos

so individualismo, a pensar no outro, a gente se educa na 

marra, a partir dos conflitos refletidos. Várias pessoas 

mudaram. Exemplos: Dona Maria aceita cozinhar, Helena faz 

a feira, divide a comida, lava pratos, quando antes só che 

gava depois do prato servido. 

O fato de fazer a nota da feira juntos, dá chance de discu 

tir o custo da vida cada semana, de estar atualizado com e 

le, além de ensinar-nos a prever e dividir.

O grupo em si jâ é uma forma de ajuda mútua pois estáva-
mos sós, comíamos mal e gastávamos mais dinheiro.

Revisão 

com a 

equipe 
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Uma hora juntos, todos os dias, em torno de uma mesa , nos 
· · 

i· zade pelo menos entre um pequeno permitiu crescer na am , 

grupo ... 

As dificuldades, os obstáculos encontrados, na nossa manei 

ra de agir , me ajudaram a conhecer mais objetivamente a 

classe operária, com seus limites e suas possibilidades. 

Descobri que os operários têm sua própria pedagogia. Ex.: 

Lenita não aceitou Severina no grupo porque ela não queria 
· · · d na vivendo de lan-fazer feira. Severina depois e uma sema 

b·1·d d foi admitida no che, resolveu assumir responsa i i a  es e 

grupo. 

Foi então que me perguntei: 

Como vamos chegar a nos organizar, participar, mudar essa 

d'f t se temos dificul-situação, construir um futuro i eren e, 

dade de nos juntarmos para realizar algo tão simples, como 

comer? Por que tanta dependência e falta de responsabilid� 

de? 

essa açao nos está inserindo no processo de Até que ponto 

libertação? 

No dia 19 de abril passado, as dificuldades se intensific� 

quem dividia a comida. Ninguém ram. Faltou Nolita, que era 

quis assumir no lugar dela. Nelson tomou a carne para si 

d . outro o esculhambou; deixando os outros sem na a, outro, 

com raiva, jogou a comida fora; Dulce chorou. 
-

t e discutiram o As quatro mais responsaveis se encon raram 

problema do grupo, a falta de re:ponsabil�da�e
-

dos �eus i� 

O Problema da dependencia, o individualismo, e tegrantes, 

decidiram acabar com o grupo. 
· r de lanches.Foi aí que muitos voltaram a vive 

t· p_resente nas discus-A gente decidiu acabar, mas con inuar 
. as Eu me coloquei à sões para ajudar a descobrir as caus . -

d m sendo simples-disposição para continuar cozinhan o, pare 

mente cozinheira sem responsabilidade de recolher o dinhei:_ 
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ro, fazer nota, fazer compras. 

Na semana se · t · -
. 

guin e, ninguem se organizou em grupo. Alguns
fizeram sua feira individualmente e trouxeram para eu cozi 
nhar. Gastaram mais dinheiro (Cr$13,00 a 15,00) e comeram 
pior do que quando estavam organizados em grupos. Outros 
voltaram a .viver de lanche. 

Durante toda a semana conversamos sobre O assunto. Uma vez

que todos estavam conscientes das causas do acontecimento 
a gente desafiou a turma. "Vocês escolhem entre c t · 

' 

. 
, on inuar 

vivendo de lanche, comendo mal, ou voltar a organizar-se, 
mas desta vez, sendo vocês mesmos os responsáveis. 

Na segunda semana, surgiu o 19 grupo, com 
ça. Na primeira feira, ela me pediu ajuda 

Lenita como cabe 
para fazer a no-

ta, pois não sabia a quantidade de alimentos necessários 
para 7 pessoas, nem os preços. Severina disse: "Eu fico no 
grupo, mas nao aceito fazer feira." Leni·ta reagiu, e colo-
cou outra no lugar dela. Na segunda feira, Severina tentou 
dar o dinheiro f. d e icar comen o no grupo. Lenita não acei-
tou. Ela passou a semana com lanche. Na semana seguinte 
ela entrou, mas em igual condição com os outros , tendo de 
fazer fei�a, lavar pratos, etc. 

Assim, pouco a pouc t o, ou ros grupos foram se organizando. 

Nós, as antigas responsa-vei·s, f' icamos de fora, simplesmen-
te numa atitude de · d assessoria, quan o nos pediam, sem inte 
grar nenhum grupo para evitar dependência. 

Os novos grupos ficaram com horror a grupos grandes demais. 
Ninguém quer mais de oito pessoas num grupo. 

Nesta nova fase, duas pessoas a mais, passaram a cozinhar: 
Lenita e D. Maria, além de Gilda e eu. Nós revezávamos ca

da semana. Pedimos ao gerente que permitisse duas pessoas 
ficarem na cozinha, pois n- � · -ao era possivel ficar so uma, já
que o trabalho era demais · 9 1 · . pane as para cuidar, em fogo
de lenha que exige cuidado permanente. 
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Voltamos a integrar os grupos. Cada uma de nos ficou num 
grupo diferente. 

Novo Gilda estava se preparando para casar com OtacÍlio, operá

acontecimento rio da fábrica. Os dois vivem fora da família. Como todos

os jovens operários , estavam enfrentando dificuldades fi

nanceiras. Queriam casar só no Civil, sem dizer nem convi

dar ninguém, para não gastar dinheiro. Conversei com ela,

se a Única razão para nao fazer o casamento religioso era

dinheiro, eu poderia falar com um sacerdote conhecido para

facilitar. Então, falei com o sacerdote e ele disse que

não havia problemas, que se eles quisessem faria o casamen

to até na própria fábrica durante o horário de almoço, com

roupa de trabalho. Disse para Gilda a reação do padre. Is

to a libertou da preocupação com gastos, mas disse: 11Não,

na fábrica eu não gostaria de casar." Falei com Zeca; Zeca

falou com Sílvio ( coordenador da pastoral) e os dois vie-

ram a minha casa para conversar sobre o assunto. Marcamos

encontro com os noivos para começar a preparar. Zeca e La�

ra, sua esposa, se encarregaram dos papéis; pois os noivos

nao podiam, a menos que perdessem o trabalho, e isto signi

ficava perder boa parte do salário da semana. Acertamos u

ma reunião com dois casais; Sílvio, os noivos e eu, para�

ma conversa sobre o matrimônio, a partir das preocupaçoes

dos noivos. Enquanto isso, na fábrica, durante o almoço, a

gente conversava, cada um no seu grupo, sobre o casamento,

as dificuldades que os noivos estavam encontrando e decidi

mos assumir com eles. Celina começou a recolher uma peque

na quota, para darmos um presente aos noivos, algo que e

les necessitassem. A gente passou a dar panos de pratos.

Celina ia bordar. Conversamos com a noiva e ela reagiu : 

"Não quero presente. O que mais me preocupa e nao ter nada

para oferecer a voces no dia do casamento. Seria melhor,

com esse dinheiro fazer uma batida e preparar algo de co

mer para todos." A gente aceitou a sugestão dela e nos en-

corajamos da festa.
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Sílvio perguntou aos noivos onde queriam casar. Havia pos

sibilidade de fazer numa das salas do centro de treinamen

to ou na capela. Eles olharam os dois e preferiram a cape

la. 

Os companheiros de trabalho se movimentaram. Glória, Celi

na, Neuza, ·ceiça movimentaram outros e até pessoas de suas 

famílias. A avó e a tia de Glória fizeram dois bolos. Gló

ria e Zico fizeram a batida, D. Maria deu os limões, Pedro 

a cachaça, e Bárbara fez um bolo e um creme. 

Com o dinheiro da quota compramos um galeto,pães de forma, 

queijo, e fizemos salgadinhos. Célio emprestou a radiola e 
discos. Zeca e Laura emprestaram a casa para o embalo e 

nos acolheram com todo carinho, deixando-nos como na nossa 

casa. 

Zeca e Laura foram as testemunhas. 

A celebração do casamento foi feita dentro da missa. O E-

vangelho das Bodas de Caná se prestou para explicitar os 

valores que a turma vive, o espÍri to de serviço, a ajuda 

mútua. Fomos mais de 40 companheiros de trabalho. Todos 

participaram de alguma maneira na preparação. 

Os bancos foram colocados em círculos. 

Durante a celebração, houve pouca participação quando se 

discutiu o Evangelho. A turma não conseguiu expressar-se, 

ficou acanhada. Mesmo os noivos, quase não falaram. Depois 

na festa, houve muita comunicação, animação. 

Os noivos comungaram pela primeira vez na vida deles. 
As reações dos companheiros, revelam que descobriram O sig 

nificado do matrimônio. 

Alguns expressaram isto negativamente: 

Lourival: "Se algum dia me casar, nao quero casar na Igre

ja! porque não me sinto capaz de fazer aquele juramento!" 

Dedé: "Adorei o casamento de Gilda e OtacÍlio. Quero que 

meu casamento seja como o deles. Falei com meu noivo, ele 

está de acordo." 
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Aristides:"Por que no meu casamento ninguém se movimentou, 

ninguém fez nada?" 
� 

A gente sentiu que a amizade,o entrosamento entre nos cres

ceu com a preparaçao e realização do casamento. Houve vá

rios encontros para discutir ou fazer as tarefas assumidas.

Alguns se visitaram , houve um certo relacionamento entre

algumas famílias. 

Uma das dificuldades para o andamento dos grupos , dentro 

desse espírito de ajuda mútua , de colaboração , é que, de 

vez em quando , as pessoas mais comprometidas são despedi
das do trabalho. 

Isto aconteceu com Valter José, com Matilde, com Nolita, e 

agora com Ceiça. 

Também eu deixei a fábrica. E com a minha saída, Gilda te

ve também que deixar de cozinhar , porque não tem quem a 

substitua no serviço de estofados. Outras dificuldades sur 

gidas: 

Um dia, numa das panelas,deixaram cair um pedaço de sabão; 

na hora do almoço todo o grupo ficou sem comida. Houve dis 

cussao, as cozinheiras choraram. Outro grupo comeu menos e 

deu um pouco de comida para dividir entre os que estavam 

sem almoço. A responsável do grupo recebeu e dividiu a co

mida entre quatro pessoas e deixou os outros sem nada. Neu 

za reagiu, "mesmo que a comida só der para melar o fundo 

do prato,deve ser dividida entre todos. Não aceito que uns 

comam e outros fiquem sem nada." A responsável ficou com 

raiva, jogou a comida fora e ninguém comeu nesse dia. 

Duas pessoas das que cozinham , começaram a desconfiar da 

responsável de um dos grupos. Era sempre ela quem recolhia 

o dinheiro de todos e fazia a feira. A feira estava cada

dia mais reduzida, a turma comendo menos do que se come no_E

malmente. Conversaram com outras pessoas do grupo em ques
tão e estas decidiram falar com a responsável para se rev�

zar nas compras. Resultado, a responsável e mais três ou

tras pessoas deixaram o grupo, dizendo que deixariam por-
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que nao queriam assumir o trabalho de cozinhar. A turma su 

poe que eles estavam comendo sem pagar, nas costas dos ou
tros. 

Voltaram a trazer comida de casa. Toda a semana comeram 
mal. Nesta semana (semana seguinte) voltaram a 

grupo. Outr.a pessoa assumiu como responsável. 

ção melhorou em quantidade. 

integrar o 
A alimenta-

Um dos chefes soube dessas dificuldades,das brigas por ca� 
sa do sabão na panela e disse: "É melhor acabar com isso, 
deixar de cozinhar aqui." 

Na manhã seguinte, até às 8.30 ninguém tinha ido cozinhar. 
O chefe de Gilda não permitiu que ela fosse. Diva falou 

com o seu chefe e pediu que mandasse Lenita. Dina pediu ao 

chefe dela para deixá-la ir. Assim, 3 pessoas de diferen -

tes seções foram cozinhar neste dia. 

A turma não quer acabar com os grupos. 

Nesta mesma semana , o gerente pegou a turma de uma se

çao com máquinas paradas, tomando café, e ameaçou acabar 
com essa estória de tomar café durante o horário de traba

lho. 

Três etapas por onde passamos até agora: 

Dezembro/73 Seis operários se juntaram para almoçar, divi 

dindo a marmita que traziam de casa. O grupo cresceu na 

partilha da comida, das preocupações da vida de trabalho, 

família, etc. 

Entre o grupo discutiu-se o problema dos que não traziam 

almoç�. Decidiu se organizar ... Delegou alguém para falar 

com o gerente. Conseguiu uma cozinha, armário para guardar 

os alimentos , uma pessoa liberada para cozinhar na parte 
da manhã. 

Vários grupos se formaram - Surgiram dificuldades.· A turma 

começou a entrar no grupo inicial porque era unido. Este 

cresceu, chegando a atingir 35 pessoas. Somente 4 pessoas 

assumiram responsabilidade� já o diálogo não era possível 

2a. �tapa 

3a. Etapa. 
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_ Virou bagunça. Houve o impasse, acabou-se o grupo. 

Abril/74 A turma refletiu e tomou uma decisão: 

Novos grupos com novos responsáveis.

As antigas se integraram nos diferentes grupos.

Mais colaboração , medo de grupo grande, para nao

experiênci� desagradável que acabavam de fazer.

. ... . 

As mesmas dificuldades permanecem desde o inicio

individualismo, dependência, demissão inesperada

as dos grupos. Chegada de novos. Os novos chegam

vidualistas que os antigos. 

voltar à 

até agora: 

de pesso

mais indi 

Agosto/74 Dos que iniciaram a ação, só restam duas pesso

as Gilda e D. Maria. Saíram Matilde, Délcio, Nolita, Cei

ça e eu. 

Fica Neuza, que começou a trabalhar em maio e que integra

Sente-se responsável com o pessoal de con
um dos grupos e 

tinuar a caminhada. 

A continuidade 
- . 

da Aça-0 esta- assegurada pela propria turma.

Mesmo que Dona Marl·a e Gilda saiam, creio que continuarao.

Razões: 

A Ação responde a um problema vital. 

Foi decidida livremente pela turma. 
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N9 2 

A ACO FRENTE À DIOCESE DEPOIS DO CONSELHO NACIONAL DE 1971 

Assuntos 

Tentativas 

O Conselho Nacional de 71 nos sensibilizou a respeito de 

vários pontos: 

papel do leigo 

papel da mulher na Associação de bairro 

a importância de não depender so do clero estrangeiro 

a dificuldade geral de conseguir novos militantes. 

Por isso, fizemos várias tentativas: 

1. Iniciamos na cidade de JDF, encontros de operários cris

tãos de vários bairros, convidados pelos vigários. A o

casião (la. reunião), foi dia 19 de maio (preparação) .

Houve uma participação de 30 elementos. Continuamos as

reflexões, de dois em dois meses. 
� 

Mas, so se firmou, a

turma de um bairro que j â se reunia com o vigário, de

maneira informal, mensalmente.

2. Na cidade vizinha de M.B., já existe há vários anos, um 

grupo de doze homens, a maior parte engajados num trab� 

lho de comunidade. Vimos a necessidade de se criar gru

pos de casais. 

Em 71 e 72, houve reuniões gerais domingo à tarde, com as

suntos escolhidos pelos próprios Militantes, com o objeti

vo de firmar equipes mistas. 

Assuntos: - convivência familiar, desemprego, planejamento 

familiar, 

Em 72, funcionaram 4 equipes de casais em diversos bairros 

desta cidade, mas, como os Militantes participam de tudo o 

que existe, não houve mais reuniões de casais em 74, a mais 

do que eles fazem, a não ser a reunião mensal de homens. 

3. Na cidade de JDF não houve progresso numérico, a nao 

ser no bairro mencionado no n9 1. 

4 . Em fins de 73, uTT11 equipe, chamada de trabalho, começou

a se reunir em JD. 
Reunião mensal dP, 7 Militantes mais engajadas no meio 
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de trabalho e três Sindicatos. É uma revisão de vida e 

aprofundamento de fé, ao mesmo tempo que troca de expe

riências. 

Por enquanto, na cidade de JDF sao 4 equipes e 1 em MB. 

5. Foi iniciado um trabalho com os padres, através do Bis

po e do nosso Assistente.

São vários os padres participantes. Graças ao despertar

provocado por essa reunião, deu para iniciar um traba

lho em uma paróquia com os J.T. de uma fábrica.

Reunião mensal, com a presença habitual do Bispo, para

refletir sobre os problemas dos operários da Diocese,l�

vando-os a se interessar pela Classe Operária.

6. Em julho de 72, iniciou-se um trabalho com os J.T., ap�

iado por vários Militantes de ACO, no próprio bairro.

São uns 10 núcleos atingidos, entre os quais, 4 já apa

recem bastante comprometidos. Esse trabalho foi conse

guido graças ao apoio do Bispo, de três padres e de vá

rios Militantes de ACO , continuado pelo apoio do Movi

mento Nacional dos J.T.

7. Houve esforços por contatos mais ou menos regulares com

os Militantes de B.H ., que deu um apoio modesto e que a

judou a turma a "arrancar"

Em 1973, diante da alta do custo de vida, houve uma reuni

ao sobre o assunto, seguida de uma pesquisa feita por ca

sais de vários bairros. 

A pesquisa e um relatório resumindo as reflexões das equi

pes de base, foram entregues ao nosso Bispo, como subsídio 

para um documento do Leste II, em preparação sobre os "Di

reitos Humanos". 

O documento não foi aceito pela maioria dos Bispos de nos

sa região. Mas, assim mesmo, o nosso Bispo deu conhecimen

to do texto aos padres que se �eúnem mensalmente sobre Pas 

toral Operária, e o mesmo acaba de ser publicado no SEDOC. 

Pretendemos atualizar essa pesquisa, este ano, em agosto

setembro. 

19 de maio 

Planejamento 

Meios 

Dificul

dades 

16, 

Por ocasião do 19 de maio, o Bispo envia uma mensagem aos 

trabalhadores, que é distribuída aos Sindicatos,Paróquias, 

Jornais, etc. 

Este ano fizemos um esforço para apresentar, com antecedên

cia,um relatório com fatos. Antes de publicar, o Bispo nos 

deu a ler o rascunho do relatório. 

Plano de reuniões gerais (mensais), assuntos escolhidos p� 

los próprios Militantes: 

PIS 
História da Classe Operária no Brasil 

. Revisão do Conselho Nacional 

Dia de Recolhimento 

Preparação do Natal 

Confraternização do Natal 

Folhas de reunião: 

Quando há folhas comuns de reunião , enviamos para uns pa

dres interessados, para eles aproveitarem, no sentido de a 

judá-los a refletir com os operários. 

Para a expansao do nosso movimento: 

Sentimos a necessidade disto, mas ainda nao deu para fazer 

um aprofundamento do assunto. 

Estamos pensando - depois da missão-geral na cidade, este 

M·1· t · 1 dos entrem em cirano,- em fazer que uns i itan es iso a , 

culos bíblicos ou outros grupos de Igreja. 

Dificuldades que sentimos: 

1. No ambiente de trabalho: - Constatamos que nessas reuni

ões sempre nos levam a ação. E, sempre, por pequena que

seja a ação, desde que um elemento procura reagir dian

te das injustiças, é tachado de rebelde ou subversivo e

são trocados de serviço para não despertar os outros. O�

tros são mandados embora.
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2. Sent�mo-nos pequenos diante dos grandes3. Precisamos de uma troca de experiências pode fazer e como se deve faze� ._ a ação, te Sindicato sério ou ' mesmo quando não4. Especialmente quando se trata de cidade 
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problemas. 
sobre o que se 
quando nao exis 
existe. 
do interior on-de o paternalismo permite esconder muita t -apeaçao e ma-nobra do patrão.

Realidade 

Objetivos 

mais 

amplos 

EXPERitNCIA - BAIRRO/ PARÓQUIA 
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N9 3 

Inseridos numa realidade de 70.000 moradores, onde o PQ 
vo reúne valores tradicionais, históricos, folclóricos, re 

ligiosos, etc., achamos que era tempo de criar um movimen
to que ajudasse a crescer como fermento na massa. Pensamos 
na ACO.

Começamos conscientes de que a palavra de Deus nao po
dia ficar restrita à pequena minoria dos que freqüentam a 
Igreja aos domingos,que aparecem por ocasião de batizados; 
casamentos; missa de sétimo dia; primeira comunhão das cri 

anças; etc. 
Começamos conscientes de que _devíamos criar meios e ca-

minhos para atingir também aos que nao freqüentam, aos que 

aspiram a realizações e ideais e busca de direitos humanos 

e inerentes a toda pessoa humana. 

Partimos tendo em vista as pessoas que trabalham. Uns 

trabalham em fábricas, outros em pequenas oficinas, alguns 
em supermercados, outros em restaurantes e bares, parte em 

Universidade 
construção civil, grande parte em casa (principalmente as 

A 

do 

Trabalho 

Objetivos 
mais 

concretos 

senhoras), enfim, partimos tomando como ponto de referên-

eia o "TRABALHO" .

Partimos, fazendo do trabalho a grande escola de vida. 

No trabalho, o ganha-pão, o aluguel, a luz, a água, o gás, 

a escola, o vestuário, etc. No trabalho, a busca de consci 
ência do valor do mesmo , do espírito de luta que isto im

plica, da necessidade de organização, da descoberta de Je

sus Cristo e da missão de revelarmos Jesus Cristo presente 

nos fatos e nos acontecimentos da vida do homem na classe 

operária e trabalhadora. 

Começamos, tendo como objetivo e consciência do dever 

cristão de ajudarmos ao trabalhador a tomar consciência do 

seu valor como trabalhador, e a missão que lhe compete de 



Como 

trabalhamos 

Experiência 

de reuniões 
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fazer com que todos os companheiros assumam o compromissode lutar pela dignificação de sua classe, libertando-a dasinjustiças e tornando-a participante ativa de um mundo deJustiça e Paz que deve, cada dia, nascer.

Através de contatos pessoais, dialogando, refletindo e buscando juntos·. 
Através de leituras , estudando e conhecendo as leis ehistória. a 

Através de pequenas açoes, seja no local de trabalho, sejano bairro, seja no convívio social
Através de reuniões, onde buscamos por em comum, revisamosas nossas ações, avaliamos as nossas atitudes e aí buscamos saber e conhecer se as nossas açoes levam a mudanças ea conversões pessoais e coletivas.
Até o momento presente contamos com duas reuniões mensais.Uma mais restrita, com gente mais consciente e comprometida e a outra mais aberta,onde as reflexões sao também maisgerais, respeitando o nível de consciência dos participantes. Esta Última reunião a chamamos de "Assembléia Aberta".Nada existe de escondido nas nossas reuniões. Tudo é feitocom os olhos e a consciência voltados para o mundo do Trabalho, formando gente com dignidade e personalidade.
Para exemplificar, passamos a referir o resultado da Última assembléia: 
Partimos do seguinte Fato:
Numa grande fábrica de Elevadores onde trabalham uma médiade 600 operários , onde o setor de montagem é tido como omais importante : baseado nele a firma faz todos os seuscontratos em prazos bastante curtos. Para incentivar os operários do determinado setor, eles resolveram pagar horas extras do sábado e domingo dobradas (chamadas dobradinhas).De repente, sem a menor satisfação, a diretoria resolveucortar a tal dobradinha e pagar apenas os 25%, segundo e

les, conforme a lei determina. A turma não gostou. Houve
uma reunião e decidiram o seguinte : A partir deste fim de
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faz mais horas extras e ninguem trabalha·! 
a bomba estourou. Os chefes vieram saber 

semana, ninguém 
Na segunda-feira 
dos trabalhadores 0 motivo por que eles não vieram e a tu� 
ma respondeu: "SÓ voltaremos a trabalhar se recebermos em 

t , 11 Imediatamente, os chefes levaram o dobro como era an es. 
· � a decisão dos oper_afato à diretoria. Vendo o preJuizo que 

rios ocasionou, a diretoria enviou outra circular comprom� 

tendo-se a pagar conforme fazia antes. 
Diante do fato foram feitas as seguintes perguntas: 

-
'd d de união?1. a partir deste fato ha necessi a e 

2. como fazê-la?
3. através de quê?

- . - · ·s é  uma resistencia1) Sim, ha necessidade de uniao, pai 
_ · e concretiza um ideal. A traves dela, que visa um objetivo 

conseguimos as reivindicações que pedimos. Acaba com a me� 

tira, conscientizando sobre o direito e a verdade. Muda a 
1 t · ) Sozinho se mentalidade (promoção individual ou co e iva · 

busca o ideal individual. Unidos se busca o coletivo. 
· -

e demonstração aos companhei- 2) Por meio de comunicaçao 

ros do valor da mão-de-obra. 

Conscientização da classe 
estrutura da Indústria, firma etc. de Mostrar que toda a 

pende da produção operária 
Partir do que interessa aos companheiros 

- t' d (motivação)Partir dos problemas que eles estao sen l� o 

Ser humilde (não ter vergonha de ser operaria) 
-

(respeitar as pessoas como elas Não querer só multidao 

sao 
. Estudar casos (refletir para agir) 

- 3) Assumindo responsabilidade (não ser sempre o sabi-

chão.
Contatos pessoais (comunicação) 

. Corrigindo a corrupção que nos influi (mulher, futebol, 

samba) 
Superar o tradicionalismo 

- e especialmente na juventuAcreditar numa transformaçao 



Ações 

de 

Apresentar coisa nova para o pessoal
Dar uma orientação certa (colocar a

é). 
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realidade como ela 

No final de·cada assembléia. , sao escolhidos três ou quatro
trabalhadores para que preparem a próxima.
Na medida que os companheiros vão
grar uma equipe de militantes 

,

crescendo, passam a inte
onde de forma mais organiz�
uma visão mais ampla e uma

da e crescente , vao buscando
formação mais global.

* * -!: 

Realidade 

O que 

fazer? 

Fato 
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EXPERI�NCIA DE VIDA DE BAIRRO 

Há dois anos estamos morando num bairro sem nenhum melhora 

menta. Sem luz, a água é de cisterna, etc. 

Logo que começamos a levantar nossa casa, tivemos a preoc� 

paçao de ir conhecendo alguns moradores do lugar.Gente si� 

ples; uns analfabetos, outros semi-analfabetos. Suas pro-

fissões: - pedreiros, ajudantes de caminhão, chofer de ca

minhão, soldados, biscateiros. 

As mulheres ajudam com a lavagem de roupa. Outras cuidam a 

penas da casa. 

Quando mudamos para lá senti que já tinha uma visão geral, 

mas senti necessidade de conhecer concretamente as pessoas. 

Comecei, então, a descobrir maneiras de entrar em contato 

com elas. 

Saí, um dia, para recolher esterco no mato, coisa comum no 

lugar, e nesse dia, conversei pela primeira vez com umas 4 

pessoas. Ganhei até uma muda de mandioca. Percebi que se 

queixavam da falta de luz. Soube que já haviam feito um a

baixo-assinado e enviado aos Vereadores, mas sem obterem e 

xito. 

Eu e meu marido conversavamos a medida em que Íamos desco-

brindo algo ou pessoas novas. 

Ele, por sua vez, batia papo com os homens. 

Um dia, em um beco do bairro, vimos um grupo de mais ou me 

nos 15 homens, todos com picaretas, enxadas, enxadão. Fica 

mos alertar para descobrir o que era aquilo. 

Mais tarde, soubemos que as ruas do bairro eram abertas p� 

los próprios moradores. 

Meu marido começou a entrar também nesse bolo, so que com 

o objetivo de levá-los a se organizarem em Associação de

Moradores e exigir certas coisas da Prefeitura.

Parece que eles já tinham essa preocupaçao. Tanto e que

em pouco tempo , convocaram uma reunião de moradores (ho

mens) e fundaram a Associação e elegeram uma Diretoria.



Observação 
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Há um senhor que é engenheiro (topógrafo) e mora no bairro.
O pessoal acha que ele é o tal, e ele, por sua vez, domina
o pessoal e consegue manter todos dependentes e sem preoc�paçao de promoçao. Ainda desconhecemos o que esse homem
quer. 

Apesar disso, com a organização dessa Associação, consegui
ram: 

trazer trator para abrir as ruas
recolheram dinheiro dos moradores e conseguiram luz

para o bairro. (Parece que foi um pouco forçado, pois nem
todos os moradores assumiram, devido sua situação econômi
ca.) A maioria dos moradores não conseguiu ligar a luz em
suas casas, porque não tinham dinheiro para fazer o padrão
- Cr$600,00.

Eu tentava descobrir um jeito de organizar as mulheres. Já 

estava com certa boa amizade com as donas de casa, através 

de: 
colocar-me a serviço. Por ex.: quando uma dona ganha

va menino, eu ia à sua casa, ajudava a lavar a roupa, ba
nhava a criança etc. 
Consegui confiança das mulheres em tempo relativamente cur
to. 

Senti que precisava dar passos. Pedir também algo a elas.
Sempre que precisava sair, deixava os garotos em casa de
las, e quando eram elas que saíam, deixavam as crianças em
minha casa. 

Esta militância estava sendo acompanhada. Reuníamo-nos de 

vez em quando, uns três ou quatro elementos e colocávamos 

a nossa cminhada. 

Algumas vezes a gente sentia que estava parado, outras que 

estava sendo paternalista tendência normal em um lugar 

onde se vê a fome ir penetrando nas crianças principalmen

te. A fome revelada através de doenças.Desinteria é a pri� 

cipal, a mais freqilente. 
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Este ano, aproveitando a festa de São João, parece que de-

mos um grande passo. 
� Levantamos a idéia de uma festa com as pessoas em quem ti

nhamas mais convivência, e a idéia colou. 
· uma comi·ssão para p_ensar na festa e na prepar�Organizamos 

çao. 

Participaram dessa comissão, 6 pessoas, inclusive eu e meu 

marido. 

Essa comissão pensou: - A finalidade da festa: 

dar oportunidade de se divertir, 

aproximar mais os moradores, 

os jovens se manifestarem. 

Nós pensamos ainda: 

- promover as pessoas atraves de responsabilidades,

descobrir valores pessoais a fim de se fazer um 

lho de longo alcance, 

_ diminuir a rivalidade que existe no bairro. 

traba 

1. d assim: - Fizemos convites para Foi organizada e rea iza a 
· amigos (200 convites).vender aos moradores do bairro e aos

Com O dinheiro arrecadado, compramos o material para a fes 

A d dos convites fi-ta - canjica, açúcar, pinga, etc. ven a 

cou sob a responsabilidade da comissão. 

A comissão se reuniu quatro vezes durante a preparaçao. 

b'l'd d umas vinte Participaram ativamente nas responsa i i a  es , 

fizeram algum serviço. pessoas, que 

No dia da festa, tivemos 150 participantes. Os que tinham 

colaborado com 

ram sabendo. 

· t e outros que nao ficaa compra do convi e 

Resultado: 

_ agradou plenamente. Durou das 20hs as 

ra que sai o primeiro Ônibus. 

Fizemos revisão com os organizadores, 

mui to satisfeitos e realizados' pois 

primeira vez fizeram alg�. 

5 da manhã, ho 

que se sentiram 

diziam que pela 
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- Houve quem dissesse que "nunca mais'' , pois dá muito

trabalho.

Sentimos que demos um grande passo e descobrimos 4 elemen

tos que se destacaram na responsabilidade e na facilidade 

de contato, etc. 

Daí surgiu a oportunidade de reunir as mães, que há mui to 

tempo eu vinha dialogando com elas sobre alguns problemas, 

sendo que o que mais se destacava, era o da educação dos 

filhos. 

Chamamos uma psicóloga, e reunimos 9 mães para o primeiro 

"papo" com ela. Ficaram muito animadas e pediram que se re 

alizasse esse "papo" pelo menos uma vez por mês. 

Sinto que o caminho está aberto. Agora tenho que ir perce

bendo os  sinais para avançar. Não ficar parada quando se 

deve avançar, e não andar quando o sinal estiver fechado. 
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EXPERitNCIA DE BAIRRO 

Realidade A minha experiência se desenvolve nas indústrias Constru-

de Trabalho ção-Minério de Ferro e Porto Marítimo de Vitória. 

Através de contatos e diálogos com os trabalhadores e en

carregados e mestres temos conseguido boas amizades. 

Meios Através de palestras e bate-papos, tomando o Evangelho co-

adotados mo ponto de reflexão, conseguimos melhorar os transportes 

para o trabalho e tornar o ambiente mais humano. Liguei-me 

à Paróquia do Bom Pastor, do bairro de Campo Grande, e aí 

partimos para um trabalho de pequenas comunidades. 

Pequenas Hoje contamos com 15 comunidades, todas interligadas atra-

Cornunidades vês da Paróquia. 

Minha 

Comunidade 

de Reflexão 

Valores e 

Interesse 

Luta pela 

Vida 

Conheci a comunidade de Vila Isabel, onde comecei a parti

cipar mais diretamente e me tornei um dos responsáveis. 

A experiência mais vivida é de ter me dedicado à faixa dos 

mais pobres e oprimidos. Nesta experiência senti o grande 

interesse que os companheiros manifestam para se ajudarem 

mutuamente. AÍ vivo os mais altos valores humanos e evang� 

licos. 

Companheiros, buscando o caminho mais certo e mais justo. 

Através de reflexões e fatos e acontecimentos da vida ope

rária, buscamos tornar visível a Igreja de Jesus Cristo. 

* * * * 

EXPERI�NCIA DO BAIRRO-PARÓQUIA 

Vim da lavoura para a cidade. AÍ encontrei o meu ganha-pão 

trabalhando como carregador de sacos de café. Como traba-

lhador autônomo estou vinculado ao Sindicato dos Arrumado

res do Estado do Espírito Santo. 

Organizando Na medida de minha experiência de trabalho, fui me ligando 

minha Vida à Paróquia do Bom Pastor , no bairro novo de Campo Grande. 



Objetivos 

Orientação 

Serviços 

Realidade 

Social 

Resultados 

e 

Problemas 

AÍ os moradores sao em sua totalidade operários. 

Neste bairro começamos um longo trabalho: 
- Organizar o pessoal,
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- Dar-lhe consciência da importância de assumir a vida do

bairro com os seus problemas e possíveis soluções.

Fomos criando pequenas comunidades de base; hoje em número

de 15. Estas, semanalmente, realizam as suas reuniões onde

revisam o trabalho e planejam novos passos.

Por ocasião destas reuniões aproveitamos pessoas de outras 

comunidades, ou sacerdotes, que nos oferecem doutrina e o

rientação. 

Como serviços desenvolvemos curso de preparação para o ba

tismo; cursos catequéticos e a nossa preocupação de reunir 

a juventude para que desperte no sentido do trabalho e da 

fé e solidariedade para com o próximo. 

Convém informar que o bairro de Campo Grande é formado por 

25 mil moradores, dos quais 90% são de origem rural, mui

tos vindo do interior do Espírito Santo e muitos do norte 

de Minas. Estes todos, chegando ao meio urbano, enfrentam 

o choque da vida nova, da vida da cidade, sem estarem pre

parados.

Convém informar também que temos um operariado pouco quali

ficado. A maioria é de trabalho braçal. Uma minoria quali

ficado.

Dentro desta realidade se situa a nossa militância e pouco 

a pouco vamos sentindo os resultados: Alguns grupos já des 

cobrem e se preocupam com problemas sentidos na carne, co

mo sejam: Falta de emprego; falta de justiça social nas fá 

bricas; exploração de menores e mulheres; a substituição 

de adultos por menores em certos serviços; baixos salários; 

mão-de-obra não qualificada. Estas realidades já fazem PªE

te das nossas reuniões, estudos e luta. 

* * * * 

Realidade 

Social 
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EXPERitNCIA DE BAIRRO E SINDICATO 

Metidos em trabalho de fábrica, onde a industrialização se 

implanta progressivamente e observando a vida dos bairros, 

onde os problemas sociais são de toda ordem, achamos urge� 

te um trabalho·sério através de Órgão legal - o Sindicato. 

Através de uma militância organizada começamos a desenvol

ver um trabalho, levando os trabalhadores a tomar consciên 

eia da importância de se associarem ao Sindicato. 

Aproveitando os dissídios coletivos e outras oportunidades 

fomos sentindo, refletindo e lutando pelos direi tos e, ao 

mesmo tempo, tomando consciência dos deveres. 

No tempo de três anos fomos descobrindo que o Sindicato já 

não conseguia o que de direito. No primeiro ano, numa ten

tativa de rejeição da contra - proposta dada pelos patrões, 

numa assembléia geral de associados com mais de 400 prese� 

tes, obteve apoio, com apenas 9 votos contra. No seguinte 

ano perdemos por 50 votos e no terceiro ano a rejeição foi 

total. Isto sem entrar em detalhes do que tudo isso impli

cou de reflexão, reuniões, estudos e desgaste. 

A Como cristãos não podíamos deixar de cumprir a missão. Fa

Experiência zendo um Ver e uma Análise mais profundos, nos sentimos na 

amadurece consciência de continuar trabalhando pelos nossos bairros. 

a gente 

Igreja! 

Trabalho de 

Igreja 

O povo, religioso de tradição e solicitado a viver supers

tições e curas milagrosas, foi nos aceitando como ajuda e 

descoberta de um trabalho mais diretamente ligado à Igreja. 

Estudando e refletindo sobre o convite que a Igreja nos 

faz de caminhar para uma renovação, com um pequenino grupo 

começamos. 

Ajudados por pessoas mais esclarecidas, fomos descobrindo 

o que é Igreja; o que é um trabalho de Igreja, hoje. A im

portância de criar comunidades, etc. Já com 25 casais se

reunindo periodicamente sofremos um impasse surpreendente.

O sacerdote daquela localidade foi substi tuÍdo e veio ou

tro. Este Último, sem visão, _começou a nos atacar e fazer
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guerra ao nosso trabalho. Pouco depois nos proibiu freqlie� 

tar o salão paroquial e nos ameaçou tachando-nos de comu

nistas. Cercado por um grupo de "católicos", o vigário nos 

ameaçou de nos entregar à polícia. 

"Sereis Tranqliilos, pois estávamos certos de que o nosso trabalho

perseguidos" era de ordem, trabalho e de cuidado com os nossos filhos, 

partimos para a construção de uma escola, onde pudéssemos 

ir orientando e nos orientando juntos para uma libertação

dos bairros de tantos problemas, onde nos sentíamos injus

tiçados. 

"Eu falarei· A d · d 
-grupa os em pequenas comuni ades de Fe, seguros de que a-

por vocês" través da ACO à qual pertencemos, conseguiremos ir cresce� 

do e dando respostas aos problemas encontrados aqui e aco

lá. O trabalho segue, dentro de um engajamento crescente. 

aracterís

icas do 

airro 

EXPERI�NCIA DE COMUNIDADE DE BAIRRO 
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Existem mais ou menos 10.000 habitantes no bairro que 
-

e' 

praticamente, 100% constituído de operários. A maioria, ou 

quase todos, tem que tomar uma, duas e até três conduções 

para chegar ao ·local de trabalho. 

No bairro há três padarias, uma pequena farmácia, três a

çougues, e uma feira-livre por semana. Há ainda vários bo

tecos e ultimamente foi inaugurado um supermercado que mo

nopolizou os pequenos armazens. 

A maioria dos habitantes são católicos. Há o Salão Capela 

do Cristo Ressuscitado. 

Das outras confissões, uma Igreja da Congregação Cristã do 

Brasil e uma Igreja Presbiteriana Independente.

Existe também no bairro uma escola de 19 grau onde já fun

cionam classes até 7a. série. 

Nas adjacências, temos conhecimento de mais ou menos 10 co

munidades, sendo que o relacionamento com as mesmas e mÍni 

mo, se estende apenas a duas ou três. 

A comunidade de Cristo Ressuscitado está tentando expandir 

-se por outras. Ex.: há elementos que mudaram para outros

lugares; lá, .com a ajuda de elementos de nossa comunidade,

estão se reunindo a cada 15 dias à luz do Evangelho, par

tindo dos fatos da vida.

undarnentos Esta comunidade foi iniciada em 1964 pela MOPP (Missão Op� 

da râria São Pedro e São Paulo ). 

omunidade O objetivo desta comunidade é ser missionária. 

Desde o início a preocupaçao é revelar o Cristo, fundamen

tando esta revelação através de encontros de grupos ,  para 

reflexão e estudos da mensagem evangélica, a fim de conhe

cer melhor a pessoa de Jesus Cristo, e torná-lo conhecido 

para aqueles que ainda nao o conhecem. 

Depois que a gente conhece este amigo , 
-

a gente nao fica 

mais conformado com a escravidão. Nasce em nós uma vontade 
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forte de continuar a nos libertar d e tudo aquilo que noscega, a ignorância
1

· - ' o comodismo a
izaçao, as drogas t 

' 
e c. . ..

prostituição, a margina

Como vive a 
,Comunidade 

A or:anização desta comunidade
a. Nucleo - Significa -

se compõe da seguinte forma:

Corno 

funciona a 

coordenação 

da 

Comunidade 

o coraçao da comunidade 
do de uma equipe d 

, e constituí 
. 

e pessoas representativas
e animam a vida desta

que decidem 
comunidade. 

b. Vivência missionária
Equipes Missionárias
refletem o Evangelho 

A missão se realiza através de
que se reúnem todas as quin zenas,

e analisam fatos da vida.Importante - Através d -a analise dos fatos da vida ereflexão evangélica
da 

, ' surgiram as iniciativas emtas as seguintes 
respos-

necessidades : 
1. Clube das mães - trabalhos- de artesanato 

naria, etc. 
, curso de culi 

2. Mobral - atendimento d os adultos da comunidade
interessados. 

e outros

3 p 
-. reparaçao para o SENAI - . capacitar os

que d · Jovens e adultos eseJam uma profissão.
4. Madureza - dar condições a j ovens

re 
e adultos de melhora-m seus conhecimentos.

5. Caixa Comum - Nasceu da necessidade de partilhar com os 
bens materiais Cdjnheiro, alimentos,

mais necessitados '

etc. ) . 
6. Conscientização Cristã

. - Da convivência c . . -
rios nasceram os

. 
om os missiona 

seguintes grupos d E . -
Equipes d 

-
. 

e vangelizaçao : 
e maes catequistas - atendem

crianças. 
atualmente a 100 

Grupos de j ovens 

xão evangélica e 

de diferentes idades - Visam a refle-
analisam fatos da vida.

Antes de falarmos de coo d 
- -

mos

r enaçao, e importante lembrarque esta comunidade -
esta ligada ao bispo 

seu apoio e estímuJ0. 
e conta com 

Desde · .. · 
O inJ.Cio ' O J;'�nsamento d 

rar os 

os fundadores era de prepa-
leigos para . assumir funções nesta comunidade . Os 
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trabalhos foram iniciados através de uma evangelização que

constava inicialmente de um estudo bíblico, feito por meio 

de projeção de slides e reflexões evangélicas de grupo ,

dando aos participantes uma consciência de sua realidade e

responsabilidade de assumi-la. 

Da reflexão e·vangélica, da análise dos fatos da vida e dos

interesses da comunidade, nasceu a necessidade de uma coor

denação - exercida por dois membros (homem e mulher) - cu

ja função é de animar, ouvir, preparar as reuniões dos nu

cleos, orientar as decisões, juntamente com a equipe dos

permanentes (padres). 

As decisões mais importantes sao levadas ao núcleo - onde

são vistas, analisadas e resolvidas à luz do pensamento de

cada membro. 

Ex.: Um membro quer mudar de bairro, cidade ou estado ... Um

membro tem problemas, tais como, mudar de emprego, comprar

ou vender uma casa, etc. 

À medida que a comunidade foi crescendo, houve a necessida

de de distribuição de responsabilidades e exigiu do núcleo 

reflexão mais séria diante desta realidade, elaborando es

ta, uma carta de compromisso assinada pelas pessoas que as

sumem mais diretamente os serviços da comunidade.

Carta de A comunidade de Cristo Ressuscitado é missionária.

Compromisso Ser missionária é comprometer-se com todas as forças a co

nhecer e amar o Senhor Jesus que morreu ��s ressuscitou, e

a fazê-lo conhecido e amado por todos .

Mas, porque Jesus est5 presente, mission��io é aquele que,

por todos os meios e ruardando dentro de � i o Espírito Sa�

to , se dedicar à libe tação de tudo o qur oprime e escravJ 

za o homem. 
Pa ,,1 manter iv� er· � chama missionári, da comunidade do

Cr r:to Ressus i tJ1do, ,da membro se comp" 1mPte a : 

1. Rezar e le o Eva1 "lho, sozinho ou e1 família todos os

dias. 

2. Buscar, se1 1 p ·1rar a Justiça e a Vercl. 1e, nos pensamen-
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tos, palavras e atos. 

3. Tomar parte constante, numa equipe missionária ou num

grupo de reflexão.

4. Aceitar de bom coração e cumprir com responsabilidade,
até o fim, as tarefas assumidas a pedido da comunidade,
nunca tomando decisões sozinho.

5. Tomar muito empenho em funcionar a caixa comum, princi

palmente dando sua contribuição pessoal.
6. Ter confiança nos irmãos e procurar junto com eles vi

ver as alegrias e as tristezas, os momentos fáceis, co
mo os momentos difíceis.

-1. Para ser admitido na comunidade, e preciso: freqüentar
regularmente os encontros da comunidade durante um ano

(reuniões de equipe, encontros etc.).

2. A idade para ser admitido na comunidade e de 18 anos.An

tes dos 18 anos, pode ser candidato.

3. No dia de ingressar na comunidade, marca - se o nome do

novo membro, sobre um livro de registro.

4. Quem aceita o novo candidato é o Núcleo. Quem não e cris
tão podé ser aceito pelo núcleo , conforme o jeito da

pessoa.
5. Para votar e ser votado, sao necessários dois anos de

freqüência as reuniões da comunidade.

6. Esta carta dos compromissos so pode ser modificada em

Assembléia Geral da Comunidade.

NOTA: As pessoas que elegeram a nova coordenação foram as 

mesmas que assinaram a carta acima citada. 

Relatório sobre algumas experiências realizadas na Vila , 

com o objetivo de melhorar o nível cultural e profissional 

do pessoal interessa�o. 

b2irro de1. Estiveram morandc -::om o pessoal do duas irmas 
Sion. Qua do aC1 UJ �hegaram,fizeram a. tentativa de tr"1ns
mitir um C) 11('" de :ul tura, ensinançlr al;uns j OVPns.
noite. Es e n-�-1-oc nao foi totalm�ntc efi.caz para rf' 1.l i
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zar O objetivo previsto. Alguns participantes procura

ram mais gente interessada para um curso organizado de

madureza, que atendesse melhor o objetivo. Contratou-se

professores e dividiu-se as responsabilidades, dando a�

sim início ao curso. Apesar dos esforços, nem todos ti

veram O mesmo sucesso. Do grupo participante quatro co�

· 1 o obJ. eti vo, sendo hoJ· e praticamente,seguiram a cançar 

técnicos com curso secundário, e nao participam da com�

nidade. 

2. No bairro havia e há até hoje muitas pessoas sem profi�

são. Sendo difícil pagar urna escola profissional,a qual

nem sempre corresponde às necessidades profissionais -

não dando competência ao aluno - muitos tentam a sorte

no SENAI mas não conseguem passar nos exames de seleção

devido ao nível de escolaridade. Diante desta situação,

algumas pessoas do bairro procuraram ajudar os interes

sados , tentando sem êxito realizar o. programa oficial

do SENAI. Então, baseando-se nas experiências e informa

·- h · prestado exames de seleção, 
ções de alguns que Ja aviam

foi elaborado um programa. 

Durante tr�s meses antes da.prova do SENAI, os interes-

1- studar (Houve essa
sados se encontravam no sa ao para e 

t·re-s vezes, sendo que em uma delas houve d�
programaçao 

sistência.) Alguns concluíram o curso conseguindo pro

fissionalizar-se e estão engajados no trabalho da comu

nidade a serviço do povo e da classe operária.

3. Houve também no bairro um grupo de seis pessoas, jovens

e casados que durante um ano pensaram, planejaram e fi

zeram um curso de madureza baseado no programa dos fas

cículos da Fundação Padre Anchieta - TV Cultura - canal

2. As aulas funcionavam de segunda a sexta-feira. O ob-

d era aprender um pouco mais
jetivo destes interessa os 

que sao analfabetos, e também ter
para ajudar aqueles 

· t t melhor uma lei 
mais conhecimento para poder 1n erpre ar 

· · t li'vros etc.). tura (jornais, revis as, 
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Quando entrei na fábrica, fiquei um bocado de tempo sem 

saber como começar um trabalho com os companheiros. Fiquei, 

durante um ano, observando os fatos, os acontecimentos e o 

comportamento do pessoal. Descobri que esta fábrica era 

bem diferente das outras que eu conhecia: Ninguém reclama

va nada, pelo contrário, o povo dizia que nao havia probl� 
mas, que a fábrica era boa, bem organizada. De fato, era 

mesmo bem organizada: o refeitório funcionava bem, os sani 

tários eram limpos, o pagamento não atrasava , duas vezes 

por ano os operários recebiam cortes de fazenda para si e 

para a família. Talvez por isso mesmo, ninguém se mexia em 

nada, não se via nenhuma ação operária, nenhuma preocupa

çao com a vida do Sindicato, por exemplo, nem com a vida 

dos companheiros. 

Um fato me chamou particularmente a atenção: a maioria 

dos companheiros vivia na mão do agiota. Não achavam bom, 

mas preferiam isso a ser humilhados pelo patrão quando iam 

ao escritório falar de dinheiro emprestado. 

Depois dessa descoberta, e como já havia feito amizade 

com vários colegas, com o Manoel, Zita, zé do Galo, Vaca 

Velha e outros, convidei dois deles para conversar um pou

co sobre isso. Nesse primeiro bate-papo, além da história 

do agiota, apareceram vários outros problemas, tais como : 

Licenças médicas que não eram pagas direito; preço da le

tra ignorado por todo mundo; obrigação de pagar o pano que 

sai com defeito, mesmo sem culpa da gente; suspensoes e de 

missões freqllentes e injustas, etc. etc. 

No fim da conversa saiu uma pergunta: o que podemos fa

zer diante dessa situação? Como a gente poderia começar a 

enfrentar esses abacaxis? 

Foi sugerida a criação de uma Caixa, que deveria ter a 

finalidade de ajudar o pessoal a sair da mão do agiota e, 

sobretudo , permitir a turma se encontrar para refletir e 

orno 

orneçou 

rensões 
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ver o que fazer diante dos diversos problemas da fábrica. 

A idéia parecia boa. Começou-se com três colegas e, de

pois de alguns meses , a experiência contava já com cerca 

de 30 companheiros. Não se ia mais atrás do agiota: a Cai

xinha emprest�va e se reembolsava normalmente. E também os 

outros problemas começavam a ser enfrentados. Por exemplo: 

as licenças médicas que o patrão não pagava certo. O grupo 

decidiu conhecer melhor e mostrar aos companheiros o que a 

lei dizia sobre o assunto. Foram feitos e distribuídos nas 

várias secções da fábrica, cerca de 300 folhetos com o tex 

to da lei. Isso deu muita conversa, muito bate-papo. Surgi 

ram perguntas: 

te?" 

"Existe mesmo essa lei que dá direito a geg 

o pessoal começava a se acordar, a se interessar pelos

problemas. Muita gente se animou a reclamar as famosas li

cenças junto ao empregador. A resposta era a mesma para t� 

do mundo: "Toda vida nós pagamos assim". E ficava por isso 

mesmo. Vaca Velha, porém, não se conformava com a resposta 

do patrão, e foi reclamar na Justiça. Era a primeira vez 

que alguém fazia isso. Ganhou os 5 dias reclamados mas peE 

O t - lh d' se· "Você vai receber a lideu o emprego. pa �ao e is · 
cença e todo o mundo, de agora em diante, vai receber tam

bém, mas você nunca mais trabalhará nesta fábrica." 

Vaca Velha foi demitido mas considerou-se vitorioso,poE 

que a sua açao beneficiou e encorajou os companheiros. 

certo modo ele entrou na história da fábrica. 

De 

· · h t · m e iam sempre maisOs encontros da Caixin a con inuara 

Se Consci_entizar e a entrar huma liajudando o pessoal a 

d letra, seJ·a panha de ação, seja para conhecer o preço a 
ra impedir que O domingo fosse suprimido como dia de repa� 
so. A partir daí, 0 pessoal começou a se interessar e par

ticipar de maneira mais ativa e consciente da vida sindi

cal. 
· · h f · mais tarde, iMuita gente dessa p-imeira Caixin a oi, 

� 
G 1 J - do Álcool, zé da gualmente demi -1.ida, cc o Ze do a o, oao 
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Onça e vários outros, mas, na Malharia, na Tecanor, na Ta

caruna, na Paulista, onde estão trabalhando agora, conti-

nuam assumindo , com os outros companheiros as lutas que 

surgem. E os que ficaram, continuam mantendo a 

e se mexendo na fábrica. 

Caixinha 

A minha vez de ser mandado embora chegou. Trabalhei no� 

tra fábrica, mas achei que devia me interessar, de modo e� 

pecial,.por Paulista - cidade onde moro. fuma cidade com 

cerca de 80.000 habitantes, com um parque industrial bas

tante desenvolvido e com problemas de toda marca. Mas como 

atingir e interessar os companheiros de lá? 

Por sorte, eu tinha em Paulista o meu grupo de reflexão 

onde 6 companheiros também estavam preocupados com isso. 

Que meios usar? Pensou-se, discutiu-se e se planejou um bo 

cada de coisas, entre estas, criar outra Caixinha que jun

tasse gente , não só de uma fábrica , mas de várias indús

trias da cidade. Isso seria facilitado, porque, nessas in

dústrias, estavam trabalhadores, companheiros que,como eu, 

haviam participado da Caixinha da Torre. Uma preocupação 

estava sempre presente a Caixinha deveria ser um meio e 

nao um fim. Quer dizer, o dinheiro era importante pois qu� 

brava os galhos da turma, porém, o mais importante ainda e 

ra o trabalho que ele permitiria fazer para que os compa

nheiros se engajassem na luta operária, no espírito do mo

vimento. 

A turma dessa Caixinha, cerca de 20 companheiros, se re 

úne mensalmente, presta conta do dinheiro que entra e que 

sai, conversa sobre os problemas da fábrica, do trabalho e 

da família, e pensa nas ações possíveis. Gente nova começa 

a crescer e a assumir, como Biu e Luiz que descobriram a 

exploração das horas extras e tentam enfrentar o problema 

com os outros colegas de trabalho. Panela é outro que cami 

nhou: era o mais medr-oso do grupo mas já começa a topar as 

paradas, até a amea��r de greve. 

Uma coisa import7�te: depois de alguns meses desses en-

Meios 
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contras, na medida em que o pessoal vai assumindo começa a 

ser mais exigente. Alguns querem reuniões mais fortes e, 

por conta disso, grupos novos de ACO estão surgindo. 

Também aos companheiros da ACO a Caixinha ajudou, reve

lando a necessidade de criar outros meios para atingir o 

pessoal. É o caso das visitas, das comemorações dos aniver 

sârios e batizados, do "café dançante". 

O "CAFÉ DANÇANTE" nasceu da preocupação de Dolores que 

não se conformava com o clima da sua secção. Não havia in

teresse pelos problemas, não havia comunicação , não havia 

amizade, nem mesmo entre as mulheres. A maioria so pensava 

em brincar, namorar e dançar. Foi assim até o dia em que 

Dolores conseguiu que duas companheiras aceitassem o seu 

convite para tomar um café, depois da saída da fábrica. Foi 

aquele bate-papo e aquela alegria esse primeiro café! E as 

três acharam que valia a pena continuar e convidar mais 

gente. O número foi aumentando e a animação também. A tur

ma se reveza nas casas, se cotiza para o café e o pão, às 

vezes arranja um violão ou um toca-discos e, apesar de ter 

trabalhado a 'noite toda, ainda tem coragem de. dançar e de 

conversar sobre um mÚndo de coisas. 

Os fatos começam a merecer atenção, como por exemplo, a 

saída injusta de Galego, um companheiro legal; a suspensão 

de uma companheira; os salários errados; o companheiro que 

voltou de férias e não teve cheque para fazer a feira. Es

tão nascendo e crescendo, nesses encontros, a amizade, a 

confiança e a disposição do pessoal. Mui ta gente está a

brindo os olhos e começando a tomar posição, a agir. Dolo-

e 
· - mai·s doi·s companheiros do célebreres, Neta, onceiçao e 

café estão se perguntando: Qual e mesmo o nosso objetivo?

Onde a gente quer chegar? Será que o café vai nos levar a 

dar um passo maior? 

As VISITAS: Por que a gente passou a se preocupar e pl� 

nejar melhor as visitas às famílias dos companheiros? 

Foi assim: Numa re11r1ião da ACO se viu que todo o grupo 
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estava bem por dentro da vida do trabalho, mas nao sabia, 
concretamente,como se conduzia a família dos companheiros, 
dos amigos da gente. Havia até militante que tinha vergo

nha de falar sobre as dificuldades da casa, corno zé do Ga

lo. Sujeito lutador, amigo, o Zé nunca teve coragem de con 

vidar ninguém para ir à sua casa, porque não havia lá nem 

ao menos um banco para se sentar. E corno o zé do Galo, ha

via centenas de outros operários. 
Convidado ou nao, a gente começou a visitar o pessoal e

a descobrir muita coisa interessante. Por exemplo, a espo
sa do zé do Galo não conhecia a vivacidade dele na fábrica, 

nao sabia que ele lutava pelos seus direitos e pelos direi 
tos dos companheiros. Também a gente não sabia os aperto; 

que passavam, em casa, com todos aqueles filhos. 

Para nós, assim, as visitas têm sido fonte de riqueza 

muito grande : estão conseguindo quebrar a vergonha que e

xistia entre os companheiros, por conta da pobreza de cada 

um; estão permitindo descobrir que o valor da família não 

está nas coisas que tem em casa, mas no assumir da luta p� 

los dois, isto ê, pelo marido e pela mulher. Estão ajudan

do a ver mais claro as coisas, a conhecer melhor as pesso

as e a realidade concreta de cada urna. 

Os ANIVERSÁRIOS dos companheiros, os batizados dos fi

lhos, são outras ocasiões que a gente passou a dar mais a

tenção e valor. As famílias gostam de festejá-los, porem 

nem sempre têm condições para oferecer um lanche ou outra 

coisa qualquer. Mas se faz um esforço e, todo mundo colabo 

rando,se pode tornar uma batida com sarapatel, comer um fei 

jão, comemorando de uma so vez o nascimento de 3 ou 4 com

panheiros ou batizados de 4 ou 6 meninos. E durante a "fes

tança" se arranja jeito de conversar, de refletir com mui
ta· alegria e com muita seriedade. Algumas vezes, a celebr� 

çao da missa em casa, com toda a reflexão que ela permite, 

faz parte do programa. 

A nossa intenção, a respeito desses encontros festivos, 

foi, e continua senc1o, fazer uma coisa que consiga juntar 
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os companheiros e levá-los a descobrir a necessidade da 

nossa participação na luta operária. 

�rescimento Depois de um ano de trabalho nessa linha, vários compa-
que nheiros que vieram ou da Caixinha da Torre ou da Caixinha 

responde geral da Cidade, ou do Café-dançante, ou das visitas orga
nizadas, ou das comemorações de aniversários e batizados , 

estão querendo encontros mais sérios e mais exigentes.Eles 

confiam em nós, confiam no movimento de ACO , que todos já 
conhecem por terem participado conosco de encontros gerais. 

Aceitam se reunir no quadro do movimento. 

t assim que a ACO de Paulista está atualmente em plena 

fase de desenvolvimento. Ela nasceu há 12 anos atrás e,de� 

de aquela data, a sua equipe de militantes nunca cessou de 

funcionar. Esta se renovou e, hoje, passa a se tornar uma 
equipe de coordenação. Pois, em alguns setores da cidade, 

como Vila, Mirueiro, Abreu e Lima, Paulista mesmo ... estão 
nascendo grupos de ACO, acompanhados, no momento, por nós, 

militantes da prime.ira equipe. 

Nas equipes já estamos fazendo Revisão de Vida, desco
brindo à luz da vida e do Evangelho, a nossa responsabili
dade, junto aos nossos companheiros e junto à classe oper� 
ria toda. Mesmo aos mais novos, a luta operária já aparece

como uma exigência da sua condição de trabalhador, de Cris

tão. 
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A maior parte dos Militantes sao engajados nos bairros: 

SPM, setor de ginásio da CENEC, Clube de Mães, Departamen

tos Esportivos 

No bairro X, a Sociedade tinha ficado paralizada vários a

nos. Foi levantada, a primeira vez, por uns militantes do 

bairro, há uns cinco anos atrás. 

Mas, na Última eleição, elegeram um Presidente que nao ti

nha condições de assumir a Presidência, mas foi influencia 

do por políticos. Logo depois deixou tudo, sem se preocu

par com os outros. 

Em uma reunião de Militantes, viram a necessidade de se er 

guer de novo a Sociedade, porque vários problemas urgentes 

estavam sem solução: 

retirada da cabina telefônica do bairro, 

promessa de construção de uma escola, 

galpão em que se realizavam as brincadeiras dançantes 

dos jovens e que estava impedido, 

construção de uma avenida para chegar à Cidade Univer 

sitâria, passando ao sopé do morro, mas sem as ruas 

do mesmo desembocarem na avenida, impedindo, mais uma 

vez, uma comunicação mais fácil do bairro com a cida

de e seus serviços. 

Os Militantes sócios da SPM decidiram conversar com ou

tros sócios a esse respeito e ver se topavam um abaixo

assinado para convocação de uma Assembléia Geral, de acor

do com os Estatutos. 

Foram atendidos e a Assembléia Geral se realizou , embora 

com poucos elementos(uns dez), quando a Associação tem uns 

50 sócios , mas são desanimados pela pouca consideração da 

Administração Municipal, aos seus pedidcs anteriores. 

A Assembléia decicii11 vários pedidos de audjência ao Prefei 

to e à Compa�hia Te.,fônica. 

Reflexão 
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O Prefeito quase não deu importância. 

Quanto à Companhia Telefônica, esclareceu que a retirada 

do aparelho foi motivada pelo fato do mesmo não render ba� 

tante neste bairro , devendo render pelo menos Soo fichas 

por mes, ou seja, Cr$150,00, 

A reflexão na reunião de ACO, fris·ou dois pontos: 

1. Estamos numa sociedade capitalista. O telefone nao e um

serviço público, mas obedece unicamente às leis do lu

cro máximo.

·2. Importa aprovei ar·t a comuni'dade religiosa do bairro, não

para se fechar , mas para tomar iniciativas que criem

mais confiança e sentido do bem comum entre os morado

res do bairro. 

Daí, partir de novo para uma açao com mais elementos, e

que nunca vai parar para os elementos já comprometidos.

A reunião terminou com a leitura do Evangelho de São João:

"Um semeia, outro colhe". 

Decidimos con·tinuar semeando para o futuro· 
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De um modo geral as industrias automobilísticas e auto

peças, que são as mais fortes e organizadas, têm, com seus 

empregados, relacionamentos bem parecidos e comuns. 

Certa firma de veículos situada no Estado de São Paulo 

com aproximadamente 2.500 operários, era considerada a "me 

lhor" firma da região; assim sendo, muitas pessoas almeja

vam fazer parte dela. Corno veículo de propaganda, ela con

tava com os meios que tinha em mãos - que eram os próprios 

operários. 

Com a entrada de mulheres na área de produção, criou-se 

um maior estímulo entre os homens, tanto na parte moral co 

mo na parte de higiene. Houve um crescimento maior da pro

dução, pois até março de 71 a firma atingia no mês o máxi

mo de 900 veículos; em abril 1.200; e atualmente até 3.000 

ao mês (quando não há falta de matéria prima). Isso também 

veio favorecer um novo tipo de exploração. 

Exemplo: antes, os homens operando as máquinas viam-se 

classificados como operadores, meio oficial; agora, as mu

lheres fazem os mepmos serviços, porém com a classificação 

de "ajudante de fabricação" e com salários menores que os 

outros. 

Para manter essa situação, a direção da firma trabalha 

no sentido de fabricar os "líderes", golas amarelas, capa 

verde, ou por outros, "dedo duro". Suas funções são essen-

cialmente ou inconscientemente a de manter a 

tronal" da firma, servindo de pelegos, sendo 

ma média de homens que não fazem nada, para 

que trabalham. 

"Estrutura Pa 

que existe u

"olhar" dez 

Todo o comportamento do operário ê observado e anotado, 

em fichas, pelos seus supervisores em seus altos e baixos, 

especialmente nos 11bélixos". 

Meios de Jornais interno[ - que normalmente procuram dizer que 

alienação e todos filzem pari·e da grande família da fábrica. 

propaganda - Times d": futebc .'., festas, excursões, jogos "solteiros
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contra casados", "preto contra branco". 

Nos primeiros meses, como 19 passo , fiz um esforço de 

ser aceita no meio, para isso me propus a: 

a. Identificar-me com o meio jogando vôlei com as mulheres

no sábado e jogos diversos com os rapazes (hora do almo

ço). 
· · d t d na fábrica. b. Descobrir delas as pessoas mais es aca as

Num 29 passo fui me aproximar dos "caras" mais desta

cados na fábrica. Para isso me foi Útil: 

a. Um passeio de 2 dias, organizado pelo clube recreativo;

b. Um jogo "preto contra branco", aonde consegui levar urna

pequena torcida. Depois disso, os "caras" convidaram-me

para "ajudar" em outras atividades. Como: bailinhos em

suas casas, aniversários dos filhos, batizados, etc.··;

assim consegui também ser aceita em suas casas;

c. Com os "dedos duros" conseguimos, com um pouco de publi:_

cidade, queimá-los frente à maioria.

Em meados de 1972 houve umas mudanças na organização in

terna da firma. Entre estas, duas marcaram profundamente o

operário: 

19 - Revezamento do Operário (um mês de dia, um mes de

noite) o que criou uma paralização de quem estuda

va e descontentou."muito" quem pensava em estudar;

29 - Parada de Extra: aumentaram a cronometragem de tra

balho de cada um. 

Exemplo: 0 número de veículos que se fazia com ex

tras, era feito agora em horas normais. Com isso, criou

-se sérios problemas financeiros, porque há 10 anos os

operários faziam seu orçamento na base da extra.

OBS.: Diante desse descontentamento, a reação operária foi

pedir para voltar a ter extra, outros �artiram para

pedir aumento, outros estragavam peç2s e outros amar

ravam a produção. 

a. Um dos "carFs" que 11.via entrado há pouros meses partiu

Prod'.::ão e defendeu sozinho o direito de
para amarrar a � 
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seus estudos, o que ocasionou a sua dispensa e de. mais

6 companheiros. Dois pediram as contas devido à guerra

fria que a firma lhes impôs. 
0BS.; A essa altura éramos 4 a conversar nossos problemas, 

ainda a essas alturas já sabíamos que estávamos man
jados e optamos por três saídas. 

a. Orientar os companheiros do porque e o perigo dessas a
tividades, levando em conta o perigo de dispensa devido
à aproximação da época do "dissídio coletivo" e necessi
dade de firmeza dentro da empresa;

b. Atitude de conciliação diante da direção;
e. Mudança de um companheiro de seção.

0BS.: Como a firmeza foi mantida, houve a oferta de 3 pro
moções que não foram aceitas. 

1, Em abril uma comissão de 8 mulheres conseguiu manter um 
diálogo com o gerente sobre a posição das mulheres na 

. fábrica; 
2, Em julho, 6 operários começaram a fazer parte da direto 

ria do clube; 
3. Começo·de julho um companheiro da firma passa uma lista

e consegue 350' assinaturas, numa tentativa de forçar a
mudança local do atendimento hospitalar (pensava organi
zar uma comissão para dar and.amento ao fato);

4. Fim de julho as mulheres da usinagem - lideradas por u
ma companheira - enfrentam seu superior geral, exigindo
medidas imediatas diante das irregularidades e abusos
dos seus chefes.

0BS.: Fim de agosto fui demitida. 

EXPERitNCIA DE ÃREA OU DE BAIRRO

A ação se desenvolve numa zona importante da cidade de 
Recife. Trata-se de uma grande área habitada por milhares 
de moradores, mais de 200 mil. 

A área abrange diversos bairros: Casa Amarela, Alto do 

Grupo de 
açao 

Etapas do 

processo 
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zé do Pinho, Poço da Panela, Alto do Pascoal, Monteiro e 
Água Fria. 

Os moradores são, na grande maioria, operários e muitos 
deles, vítimas do desemprego, ou condenados ao subemprego. 
Moram em casas muito modestas,.construÍdas por eles mesmos, 
mas não podem·se dizer proprietários da casa, porque o te� 
ren� não lhes pertence. Quem é considerado como proprietá
rio é uma família importante, que se diz dona de toda a á
rea por herança da extinta irmandade de São Cosme e São 
Pantaleão do Monteiro. 

A tal família já vendeu e continua vendendo muita terra 
da área por preços muito altos; a quem não comprou terreno 
mas construiu uma casa, cobra o fÔro, ou seja, uma espécie 
de aluguel de terreno. 

O preço do terreno e do aluguel vai aumentando até de 

250%. O povo é de pouca cultura. O dono mesmo disse a um 
militante: "90% dos moradores são analfabetos, não enten
dem das coisas; por isso mesmo, você não deve falar desse 
assunto com o povo". 

Dentro da área existem pessoas generosas, de boa vonta-
d f zer algo para melhorar a vida do povo. E e, que querem a 
foi assim que, num dos setores, nasceu um grupo de açao. 

Por agir no sentido de melhorar o baira. O grupo começou 
· 1 as ruas, tapar buracos, reivindicarro: abrir e a argar 

iluminação pública, encanamento das águas, construção
de escolas, organização de festas, etc.
Desenvolveu uma intensa atividade. Mas toda essa ativi

dade não levou O pessoal a ser ativo nos outros setores da
· tomar pos1·ço-es diante dos acontecimentos,vida: a reagir e 

a participar duma ação, seja na fábrica, seja em qualquer
t.,.,a .... ,'tlho, a se interesscr pelas organiza outro ambiente de J 1 

� N- · o pessoal a 11� verdadeiro en-ções operarias ao evava . 
· Os elementos de maior liderança,ne�gaj�mento de s. roesmo-

sa J.inha de aç�, pasF 
do dono do ter•e.10 e

por exemplo, d !U o no1 

ram a 
cimbém 

mer!?cer a m.=-·i..oJ· considePação 
a cr>nfia.nça rio povo. O dom', 

de um des,es morac-:irfs ativos a Pm 
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córrego da área. 
Também o povo passou a endeusá-los e quem quisesse con

seguir algo por aquelas bandas , tinha que conquistar os
tais líderes. 
b. Houve um dia de estudos destinado aos militantes da á

rea, pert:encentes a diversos movimentos. A finalidade
. do encontro era dar oportunidade ao pessoal de refletir
sobre o valor da sua militância.
Na revisão, contou-se o que estava sendo feito para me

lhorar o bairro. Um participante, operário da construção
civil, colocou a seguinte reflexão: "Fazendo tudo isso, v�
cês estão apenas melhorando a situação do proprietário,que
se aproveita do resultado dos seus esforços para aumentar
o preço da venda e do fÔro do terreno".

Essa reflexão causou um choque mas, a partir daí, o pe�
soal tomou consciência da existência no bairro, como nas
fábricas, dum pequeno grupo que explora e dum grande núme
ro que está sendo explorado. 

Tomou consciência também que uma açao, para ser válida,
deve ir até à raiz do problema, deve levar o povo a se li
bertar da exploração. É claro que agir com esse objetivo é
mais difícil e entusiasma menos gente. A prova é que muita
gente, na fábrica, colabora, pelo seu trabalho, para melho
rar a situação do dono, mas poucos aceitam lutar para me
lhorar a situação da classe. 

O mesmo acontece no bairro: a açao que corresponde aos
interesses dos '.'manda-chuvas" , emcontra muitos moradores
dispostos a assumi-la, mas a açao que contraria esses inte
resses, encontra pouca gente disposta a tapá-la.

Foi esse também o comporta.menta da maioria dos morado
res que lideraram aquele primeiro grupo de ação: revelaram
�se, mais tarde, muito fracos e tornaram-se até um obstácu
lo ao caminhar do povo. 

A partir dessa tomada de consciência, a açao vai tomar
um outro rumo, lideracia por outros milita.ntes: o objetivo
é atingir a exploraç.�;0 na sua raiz, tenta.r saber se o dono
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do terreno tem direito de aumentar assim os aluguéis e,me� 
mo, se ele é realmente o dono do terreno. 

Se forma começando por interessar o PQ Um pequeno grupo 
vo e organizá-lo. O grupo recolheu assinaturas e entrou 
com um advogado que se dispôs a assumir, com ele , toda a 
açao . 

Criou-se uma caixinha para atender as despesas futuras. 
Tudo já estava caminhando com a participação de muita gen
te, quando surgiu um acontecimento inesperado: um panfle�o
_ .exprimindo toda a reflexão do grupo e o trabalho organi
�ado - foi difundido no bairro todo, com a assinatura de 
um grupo político clandestino. 

Q resultado foi desastroso: parou toda a ação começada, 
pois quem continuasse agindo seria acusado 
0 panfleto e seria preso como subversivo. 
do terreno se encarregou de difundir essa 

de ter lançado 
O próprio 

notícia. 
dono 

o medo tomou conta de tudo e de todos.
c. A açao do grupo parou, mas a gravidade do problema fi-

cou viva na consciência de um militante, que já vinha�
gindo pessoalmente nessa linha,num outro setor. Ele co�· 

t nas reuniões, a falar da questãotinuou nos conta ?s, 
· · a reassumirdo terreno, incentivando os mais coraJosos 

- · depois de 2 anos de persevera�a açao. Chegou-se assim, 
ça' a formar um grupo decidido a reiniciar o tr�balh�.

't . fi-o grupo começou por observar, de perto, a si uaçao. 
Pessoal que ia pagar o aluguel; tomou nota cou atento ao 
do f-oro ·, se documentou e esteve em contato dos aumentos 

d de despeJ·o. (Uma mulher, por ecom os moradores ameaça os 

1 foi intimada a pagar o débito dentro de um prazo xemp o , 
- . d· · 1 )de 72 horas, ou então seria objeto de uma açao JU icia . 

1 Os f�tos e a si t:uação toda ao povo, na O grupo evava � 
edida em que os ia corhecendo melhor. Issn ajudou o pess2 m 

-
al a se convencer da . nj ustiça e da explo;_...,açao de que era 

vítima. 
-

t mil�tante, a vonta-Isso servia taID.bem , ara aumen ar no 
'b t ele e os companhei-de de fazer o J11áximo r: 1...,a se -li er ar', 
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.ros, da exploração escandalosa feita por uma família só.
O grupo pensou que seria bom levar ao conhecimento de

todos os moradores da área, o que ele estava sabendo e pe�
sanda. Como? - Veio a idéia de lançar uma publicação pelo

jornal. 

Como é �ue a gente vai publicar isso? O grupo resolveu
chamar um advogado, que é também um vereador dinâmico da o

posição. 
Convidou-o para uma reunião , onde toda a situação foi

.exposta, assim como o desejo de publicá-la no jornal, O ad
vogado aceitou e fez publicar num dos grandes jornais da
cidade, um artigo assinado, bem documentado historicamente
denunciando a exploração e solicitando que fossem revela
dos os documentos capazes de provar que a tal família era,
de verdade, o dono daquelas terras.

Para o povo em geral foi uma surpresa, uma descoberta e
.urna alegria. Muita gente começou a gozar a história: "Quem
já viu santos, como Cosme e Pantaleão, terem herdeiros?"

Para o dono foi motivo de acusar o advogado e o grupo

de subversão. 
Publicou sua defesa no mesmo jornal, mas, sem fornecer

os documentos solicitados. 
Todo mundo fo.i atrás do militante, pedindo o jornal. Não

podendo comprar muitos exemplares, mimeografou-se o texto

para que pudesse .ser melhor divulgado.
O povo foi falando no assunto, comentando, passando o

texto, todo mundo entrou por dentro do problema.
O dono foi sabendo disso e procurou tomar medidas amea

çando os responsáveis. Logo depois, urna mulher foi pagar o

terreno que tinha comprado e , revoltada, desafiou o dono

dizendo-lhe que estava vendendo e alugando um terreno que
não era dele. E mostrou o texto mimeografado.

O dono, furioso, amedrontou a mulheP com ameaças, exi
gindo dela o nome e o endereço de quem Jhe tinha dado o p�
pel. Coagida, ela disse tudo o que ele �ueria. O dono man
dou, poucas horas dc9ois , .uma pessoa dizendo-se represen-
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tante da família, em casa do militante. Pediu o nome dele, 
da esposa; se identificou. Disse que procurava a pessoa 
que estava distribuindo um "panfleto" caluniador contra 
proprietário da terra. 

o

O militante confirmou 
mulher". 

' 

"Sim, fui eu que dei o papel a 

O representante do dono advertiu-o sobre a gravidade do

fato, dizendo que poderia ser enquadrado pelo DOPS e pelo

IV Exército, entregando-lhe, ao mesmo tempo, uma carta-in

timação para comparecer ao escritório da Empresa. O_inter

me.diário exigiu que o acompanhasse até ali, imediatamente. 

11f a ordem que tenho '', disse. O militante reagiu dizen

do que não ia, não. "Eu posso ir, disse, mas nao com o se

nhor, eu vou sozinho e .quando quiser". 

Mais tarde, .ele se encontrou com um grupo de companhei

ros da ACO, Refletiram juntos. Viram os pros e os contras. 

.O militante decidiu ir sozinho a fim_ de não comprometer ou 

t.ras pessoas nem chamar a atenção do bairro.

No escritório da· firma: A conversa foi com o dono mesmo

e a fami'.lia do dono. Diversas -táticas foram usadas com o

militante. 
a. A primeira consistiu em apresentar todos os· argumentos

que podiam amedrontá - lo. Mas vendo que nao conseguiam

dobrá-lo com ameaças, depois de duas horas de luta, mu

daram de conversa e de atitude.

b. A segunda. tática foi uma armadilha: procuraram s_aber as

suas condições de vida, quanto ganhava, como era o seu
· .

· " Ad . estado de saúde. Fizeram-se de "bonzinhos . miravam-

se de como passava com tal salário de fome. Deram exem

plos de pessoas que estavam na mesma situação e que a

firma ajudou, chamando-as a trabalhar para ela. "E o se

nhor que pensa disso?" perguntaram. Saiu. cafezinho três

vezes foi recusado . Interrogaram-no soh,,e a cultura que

tinha,elogiando-o e fazendo entender qur: 
· · -t · 1 a� sociedade. /\ zer outra coisa mai� u i  

ele poderia f�
atitude do mi-

d -· conseguiriam dobrálitante não mudava c1, ven o que nao 
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-lo nessa linha, mudaram novamente de tática.

c. Trataram dos débitos dele para com a propriedade. Disseram

que era pequeno o débito e que iam ver o que podiam fazer

pela sua pessoa. Apresentaram-lhe projetos. Ele exigiu que

estas propostas fossem dadas por escrito, para que pudesse

refletir com a família. A Última proposta perdoava todo o

passado e ele começaria a pagar, a partir do próximo mês,

um aluguel de Cr$11,00 pelo terreno. E perguntaram-lhe:

"Não está bem assim?" Ele respondeu: "Não é tão bom assim

porque os outros continuam devendo".

"Não se preocupe tanto com os outros", disseram.

Deram-lhe, por escrito, as diversas propostas, pediram-lhe

para voltar depois de conversar com a família. "Estamos a

sua disposição para atendê-lo a qualquer hora".

Terminada a conversa, pediram-lhe para ficar calado e nao

conversar com ninguém sobre isso.

d. O militante não voltou mais ao escritório da firma. Esta

também não mandou mais ninguém buscá-lo.

Ele não voltou ao escritório, mas voltou aos contatos, aos

encontros, à sua ação, continuando a reunir os moradores,

não só no seu bairro, mas em diversos outros bairros, pois

a ação tende a se expandir, sempre mais, na área toda.

O militante continua apoiando-se na sua equipe de reflexão,

o que lhe permite aprofundar sempre mais a sua visão, fir

mar as suas posições e descobrir os outros companheiros m�

tidos no problema, a caminhar e a se engajar mais concreta

mente.

A fase atual é interessante e importante porque obriga os

moradores atingidos a se definirem e a tomarem uma posição

refletida e livre. Isso divide os moradores interessados

em diversos grupos:

1. O Militante A e os outros militantes mais ligados a ele

· são chamados a tomar posição diante dos donos, com todos

os riscos que isso comporta. É o caso de Manoel, seu NÔ,

Dona Maria, Dona Ma�garida, Marciano e alguns outros.

2. Os moradores que aceitam se reunir para debater o fato e
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participar da açao (10 a 15 pessoas por bairro). Começam a 

se interessar por outros fatos e começam a descobrir que a 

exploração está tanto na questão do terreno como nas fábri 

cas, nas lojas, nos supermercados, etc. Em toda parte a ex 

ploração é a mesma. Tomam, pouco a pouco, consciência de 

que é preciso iutar contra ela toda. 

3. Os que continuam pagando: uns porque compraram o terreno e

não querem perder o dinheiro já dado; outros porque têm u

ma situação econômica melhor e acham que é preferível pa

gar que enfrentar dificuldades; outros por medo de compli

caçoes; outros por acreditar que o chamado dono é dono le

gítimo e que o certo é pagar.

4·. Os que não pagam mais: uns porque nao podem pagar; outros 

porque sabem da ação em andamento e vivem na expectativa; 

outros porque estão revoltados com tantas injustiças; ou

tros, enfim, por posição de consciência, fruto do engaja

mento fundamental da vida deles no serviço de libertação 

total da classe operária. 

Eles sabem que a libertação dos moradores da área em ques

tão, como a libertação de todos os trabalhadores, de toda 

a classe, não· se fará sem a luta séria, determinada e exi

gente dos interessados. É difícil avaliar a importância, em 

número, de cada um desses grupos. O mais importante é sa

ber o número de pessoas que estão se recusando a pagar por 

posição de consciência e para colaborar na criação de um 

mundo sem exploração. O militante conhece 19 pessoas que 

estão nesse grupo. 

Ele acha que o seu principal trabalho deve ser junto a es

tas pessoas a fim de ajudá-las a caminhar com mais segura� 

ça e determinação. 

Uma pergunta foi feita ao militante: 

A sua fé tem alguma coisa a ver com a sua luta? 

Tem. Estou lutando como um homem religioso , um homem de 

fé. Deus lutou por isso, e assim eu sei que Ele tem que 

me ajudar nessa luta também. 
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Caracterís- A nossa experiência, minha e do meu marido, se realiza 

ticas do em um bairro distante do centro a uns 60km. 

bairro AÍ vivem.umas 100 famílias, vindas de diversos Estados 

do Brasil. O bairro é muito pobre. É um loteamento onde os 

moradores, em pequenas parcelas e com muito sacrifício, fo 

ram amortizando o pequeno lote. 

Não existem maiores condições sanitárias: água, esgoto, 

etc. Seus moradores em geral trabalham no comércio e cons

trução civil na cidade distante do bairro. 

Como Assim que chegamos da favela onde morávamos, para o no� 

começou a so pequeno lote, começamos a CONHECER pessoas e problemas 

experiência da nova realidade. Dentro dos problemas constatados acha-

mos que, no nosso entender, o mais importante era levar os 

moradores a tomarem consciência da legalização do seu lo

te, pois ninguém tem escritura. 

Na medida dos nossos contatos, fomos descobrindo que o 

problema sentido pelos moradores não era este, mas sim que 

as suas crianças, já grandes, ainda não haviam feito a pri 

meira comunhão. 

Em busca de Este despertar para o problema nasceu a partir da obseE 

objetivos vação de que nós freqUentávamos a missa com freqUência. Sem 

abandonarmos o primeiro objetivo, começamos por este aspe� 

to religioso, seguros de que por aí conseguiríamos maiores 

resultados. 

Passamos a fazer mais contatos pessoais, organizar cír

culos de evangelização, reuniões desperTando e formando as 

sim consciência e rP.;,ponsabilidade. 

Através d�s criancas, começamos a conhec�r os problemas 

familiares, situaçãn econômica cta família, situação de de

semprego, fal.ta de :r'ofissionalização, vnal ""abetismo e fal 

ta de união. Na rnecl. · .la dos contéltos os mora iores foram cri 

ando confian�a na nossa açao e nos criando condições para 

reuniões, visitas e l)ropos-f:a de açao. 

Participação 

dos 

moradores 
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Organizamos as primeiras reuniões com as maes das crian 

ças, despertamos o interesse dos pais e voltamos a abordar 

o assunto dos lotes. Criamos uma comissão para tratar do

assunto, buscamos um advogado que nos assessorasse. Todos

estavam dispostos a se cotizarem para apurar uma importân

cia para cobrir as despesas com o advogado.

Aparecem as Neste período apareceram pessoas que dentro do grupo c� 

contradições meçaram a criar dificuldades (puxa-sacos da loteadora, me

drosos e desanimados). De nossa parte achamos que devíamos 

fazer uma revisão total de todo o nosso trabalho , e ver 

com o pessoal a maneira de crescer na consciência de seus 

direitos. 

Reformulação Continuando no trabalho do dia a dia, conseguimos um p� 

de queno grupo de homens que periodicamente foram se reunindo 

objetivos e assumindo conosco o processo da conscientização e da e

vangelização do bairro. Nos firmamos em FORMAR e UNIR para 

entrar em ação mais ampla. Criamos um projeto para constru 

ção de uma capela, ficando a cargo dos homens com a colabo 

raçao de outros grupos . 

Obstáculos 

. Há mais de dois anos estamos fazendo festas, rifas e ou 

tras atividades para conseguir o dinheiro da capela. Isto 

tem despertado a participação e o interesse. Criamos gru

pos de catequistas preparadas por nós o despertamos o inte 

resse do padre que nos dá todo apoio e participa em algu-

mas reuniões. 
Criamos um grupo de jovens que há oito meses vêm se reu 

nindo e procurando caminhos, discutem problemas, passeiam, 

dançam e discutem assunto de seu interesse. 

Na nossa experiência de bairro, nos convencemos de que 

os obstáculos são permanentes e presentes em todas as a

ções: pobreza, muitos filhos, muita despesa, ignorância, a 

nalfabetismo e desunião. Dentro destas contradições está a 

nossa militância cotidiana e a nossa experiência de três a 

nos. 
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Quando chegamos no bairro, o pessoal nao se falava, as 

senhoras viviam com as portas fechadas, quando uma mulher 

falava com um vizinho ou saía sem o marido, era o assun

to de comentários, desconfianças e críticas. 

Hoje está praticamente superado. Os homens que passavam 
o fim de semana reuni.dos b t . b b em o equins e endo e jogando,h� 

je aproveitam os fins de semana e o tempo livre para o me
lhoramento do bairro. 

Há dois anos que o vigário começou a se fazer presente 

no bairro e nos orienta no que pode. 

Contamos com quatro catequistas formadas por nos e o 

grupo de mães que se reúnem mensalmente e estão se organi

zando em atividades femininas em promoção do bairro. 

E o assunto da legalização dos lotes continua sendo, já 
não preocupação nossa, mas sim de todo o bairro. 

CONSTATAÇÃO DE UMA BASE MILITANTE 
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Várias as razoes por �ue continuamos a lidar dentro de um 
� -

orgao classista denominado SINDICATO DOS ARRUMADORES, partici-

pando de seus bons e maus dias, com certa resignação. 
Quando lá cheguei, nos começos de 1961, encontrei uma Enti 

dade Sindical, embora autônoma, tinha diretiva ajustada para 

todos os componentes que dela dependiam. 

Tinha seus contratos sociais de trabalho, que deveras amp� 
rava e dava para se ganhar o pão de cada dia, ajustadamente. 

Os componentes daquele Sindicato desejavam dias melhores 

com o fruto de seu trabalho constante. 

Traçaram novos objetivos para dias vindouros, porem com ba 
se nas suas próprias economias e no desenvolvimento das categ� 

rias econômicas com quem a Entidade possuía seus CONTRATOS CO

LETIVOS DE TRABALHO. 

Corno autônomos, amparar o Sindicato, era amparar a si mes

mo. Mas não bastava isto. Sempre procurou se eximir de políti
ca partidária, fosse ela qual fosse, fosse tal ou qual Partido. 

Nem sequer era admitida propaganda político-partidária de quem 
quer que fosse. 

Adiante veremos o tratamento que recebemos de certas auto

ridades governamentais , levando à destruição de nosso orgao 

sindical, não total, mas em grande parte. 
Existia uma Diretoria eleita na forma da Lei então vigente. 

Grande foi nosso espanto, quando, no dia 25 de abril de 1964, 
tivemos uma intervenção do Ministério do Trabalho, colocando� 

ma Junta Governativa, por prazo indeterminado, tendo a frente 

um associado nosso. 
Completando a obra, um senhor Tenente da Marinha foi colo

cado na Junta, para controlar os atos da respectiva Junta Dire 
tora. 

Esta Diretoria dirigiu os destinos desta classe durante 19 

meses, malbaratando tudo aquilo que recebera e também aquilo 
que chamamos de suor e sangue, a eles confiado. 

Assim se foram em cruzeiros v�lhos,a "insignificante" qua� 



57 

tia de Cr$458. 375. 812 ,00 (quatrocentos e cinqUenta e oito mi

lhões, trezentos e setenta e cinco mil oitocentos e doze cru

zeiros). 

Reclamamos aos quatro ventos, �edimos socorro a todas as 

autoridades ... Nada, absolutamente nada de medidas capazes de 

regularizar a si·tuação, impedindo que outros fatos viessem a o 

correr. Silêncio absoluto das autoridades de então, partícula� 

mente do Ministério do Trabalho. 

Nova Diretoria eleita e empossada no dia 20 de novembro de 

1966. 

Pouco esperançosos ficamos , já que aquela Diretoria nada 

mais era senão a continuidade daquela Junta Governativa que, 

funebremente , começou dilapidando o patrimônio desta po br e 

Classe Sindical. 

Dois anos de reclamações e denuncias a todas as autorida

des, tanto Estaduais como Federais. Estas autoridades continua 

vam surdas e mudas ao que apontávamos e denunciáyamos. 

Nos Últimos dias de sua gestão perdemos um pouco a paciên

cia e fomos a certo jornal, tido e havido como do Governo. De

nunciamos algumas ladroeiras da Direção. Então, desse dia em 

diante, o Sindicato passa a ser chamado de sindicato de indiví 

duas subversivos, agitadores e não sei mais que qualificativos. 

Coincidência, nesta epoca, haver novas eleições sindicais, 

onde a classe resolvera eleger trabalhadores que tivessem mais 

interesse por si mesmo e por sua família, não dando ouvidos às 

ameaças do Ministério do Trabalho. 

Esta Diretoria iniciou suas atividades no dia 2 1  de novem

bro de 1968. No entanto, dia 5 de janeiro de 1969, o Snr. Mini� 

tro do Trabalho autorizava o Snr.Delegado Regional do Trabalho 

a intervir no Sindicato, empossando nova Junta Governativa por 

tempo indeterminado. 

Requereu-se mandato de segurança no dia 13 de fevereiro de 

1969, contra o ato público que gerou aquela medida. A Direto

ria eleita ganhou. Recorreram da decisão ao Tribunal pleno. A 

Diretoria ganhou. O Ministro do Trabalho inconformado, recor-

reu ao S1:1prerno Tribunal Federal, como Última instância que e. 
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Para desplante da coisa, perdeu novamente. Resultado, o Exmo. 

Snr. Ministro do Trabalho ordenou ao Snr. Delegado Regional do 

Trabalho, que não ordenasse a volta da Diretoria e lei ta, pois 

tinha várias denúncias de que se tratava de um bando de "sub

versivos", e elegesse a Junta Governativa em novo pleito. 

Curioso, é que, a Diretoria que dirigiu no período 66-68, 

nos doou uma dilapidação de dinheiro num total de Cr$800.000 ,00 

(oitocentos mil cruzeiros novos) - tudo quanto possuíamos nos 

Bancos da cidade, na Caixa Econômica Federal e também do que 

contribuímos para o fortalecimento do Sindicato. 

Até hoje, embora fosse demasiadamente denunciada tal ladro 

eira, nenhuma medida foi tomada pelas autoridades. 

Outro aspecto que gerou indignação, foi o de que vários as 

saciados, especialmente os mais velhos da classe, foram presos 

como "subversivos". Meses para uns, semanas para outros, para, 

por fim, a segunda Auditoria Militar declarar que, nenhum dos 

denunciados tinha algo de "subversivo". Além do mais, prova n� 

nhuma existia contra os denunciados. Graças ao Criador do Uni

verso, a primeira JUSTIÇA que nos fora feita durante este lon

go período. 

É necessário que se diga algo de certas coincidências que 

nos levaram quase ao caos. 
Quando a perseguição se tornava um fato patente, a Direto

ria eleita e empossada em 1968 era deposta em 1969. Apenas 53 

dias de gestão. 
Enquanto isso, as levas de associados eram chamados na "Po 

lÍcia Federal" ou eram presos pelo Exército para prestarem de-

poimento. 
O Interventor que nos fora imposto em 1969 era tão bom que 

o Ministério do Trabalho mandou fazer urna eleição a seu modo,

e transformou-o em Presidente do Sindicato.

A tudo isso observamos estupefactos e atônitos. 
Associados se suicidaram, outros morreram de ataque cardÍa 

co' um certo número se aposentou e ,  por fim, alguns se viram

forçados a abandonar o Sindicato para não verem tanta injusti

ça, no firme propósito de nos levarem ao desespero.
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Tanto assim que, até hoje, nao se sabe ao certo quanto foi

o montante do desfalque dado pelo ex - Presidente Interventor,

que também abandonou o Sindicato e pertence aos quadros da Po

lícia Federal.

É triste conhecer esta história, mas a verdade nunca deve

ser negada. 
Mas não ficou nisto. Contratos Coletivos de Trabalho, que

vinham sendo feitos, ou melhor, reformados há mais de vinte a

nos consecutivos, foram destruídos, sob o lema: "Isto foi fei

to-há muitos anos pelos "subversivos", e está caduco". Rebaix5.

ram os salários, isto é, as nossas tabelas de preços de servi

ços executados. Então a fome começou a penetrar em nossos la

res, como agua corre nos rios.

f ainda neste tenebroso clima, que vivem 700 associados do

Sindicato de Arrumadores nessa região. De um lado a fome, e do

outro a insídia, a calúnia e o vilipêndio dos direitos mais sa

gradas do homem. 

Se entendermos modificar tal situação, nao sabemos qual s�

ra o nosso futuro destino.Já sabemos que a atual Diretoria vem

malbaratando os dinheiros da Classe, porém desconhecemos qual

será a diretiva. 

Não reclamaremos a ninguém. Não gritaremos por socorro a

nenhuma autoridade. Esperaremos pelo estalo de cabeça para so

lucionar este problema aflitivo que nos destrói, não só a nós,

como a nossas famílias. 

Dar crédito a quem? Esperar por quem?

o castigo do homem consiste em ter nascido com um estômago

imprudente que a cada instante reclama. E, se não o atendemos,

só há um caminho: - o de perecer.

* i: i: 

EXPERI�NCIA EM UMA FÁBRICA 
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Tentei organizar uma h c apa para concorrer a uma eleição no
Sindicato da Classe. Não obtendo resultado satisfatório devido
a vários fatores, tentei outro meio·.

Passei 

oficina de 

Depois 

a me preocupar mais com os colegas mais ligados da
manutenção em que trabalho,numa fábrica.de tecidos.
de bastante tempo de militância , conseguimos fazer

uma reunião com cinco pessoas da seção.
Os objetivos iniciais foram pedir reajustamento salarial e

como fazê-lo. Houve mui"ta t· · -par icipaçao em todas as reuniões re
alizadas. 

As conclusões foram as seguintes: 

1 - txigir um aumento salarial superior ao Índice forneci

do. 

2 - Procurar propagar nossa idéia para o s  demais colegas 

da oficina e demais setores de manutenção. 
3 - Caso não fôssemos atendidos 

baixo rendimento. 
iniciar uma operação de 

Obtivemos um aumento ·no segundo mes apos o reajuste salari 

al de maio, no valor de 10%. 

Continuamos as reuniões, pois a turma achou que O aumento 

fora pouco e havia outras coisas a exigir. 

Outras conclusões tiradas em reuniões: 

1 - Não trabalharmos com ferramentas próprias, exigindo as 

sim que a Empresa as adquirisse. 

2 

3 

Exigirmos melhor iluminação na seçao. 

Colocação de um filtro para agua. 

4 - Revisarmos nossas atuações, e nos criticarmos uns aos 

outros. 

Das reuniões iniciadas ano passado em fevereiro, já conse

guimos três aumentos fora o aumento oficial e algumas das rei

vindicações já foram atendidas. 

Estamos partindo agora para tentarmos conseguir que se fa-
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çarn palestras sobre vários assuntos, corno: lucro das Empresas, 
sindicalismo, direitos humanos. 

OBSERVAÇÃO:- Os aumentos obtidos não foram para toda a in
dÚstria,restringindo-se apenas a alguns setores de manutenção. 

Estamos tentando levar esta experiência para outras repar
tições, pois a oficina ê composta de apenas 10 trabalhadores e 
a fábrica tem uma média de 1.000 operários. 

UM TRABALHO DE MILITÂNCIA ENGAJADA 

QUE DUROU T�S ANOS 

� 
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O Sindicato sempre foi e sempre sera o representan t e 
de uma Classe ?U categoria de quem exerce uma função num 
determinado setor de trabalho, quer na industria, num es
critório ou em qualquer ramo de atividade em que um cida
dão possa exercer sua profissão. 

Exis'tem, é· evidente, duas qualidades de Sindicatos: -
de empregados e de patrões. 

O Sindicato de Empregados, nos Últimos dez anos tem so 
frido uma real bitolação de governantes, não podendo seus 
dirigentes de autenticidade comprovada, ser os porta-vozes

de fato e de direito de sua categoria, cuja representação 
lhe foi confiada em eleições através de voto e regulament� 
da por uma portaria que controla e disciplina a referida 
gestão do cidadão. 

É claro que o Sindicato, mesmo controlado, ainda é o 
representante legal da Classe Operária. 

Um Militante de ACO, cujo trabalho se especifica num 
Sindicato, conta corno- foi e lei to e como deixou o cargo na 
Diretoria do seu Sindicato. 

Militância O Sindicato a que pertencia esse Militante, tem um nu
responsável mero pequeno de associados, não chega a 200. Fica numa ci

dade do interior. 
Em 1970, esse Sindicato de que estamos falando, estava 

numa verdadeira crise de dirigentes. Ninguém queria assu
mir cargo nenhum. O Presidente já estava cansado, pois ha
via exercido o cargo durante 6 anos e ninguém tinha cora
gem de substituí-lo. 

Foi aí que o Militante consciente do seu dever, assu
miu o cargo para não deixar que a Entidade sofresse uma p� 
ralização. Houve a eleição, e como é Óbvio, sendo chapa ú
nica, foi eleito. 

O que fazer, então? 



Ação 

e 
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Era necessário 

sua, no período de 

mandato. 
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formar um grupo para uma substituição
3 anos, tempo este em que venceria seu 

Seria necessária a conscientização de um grupo, desco-
brindo, entr_e as pessoas desse grupo , • um lider para assu-
mir a Presidência do Sindicato em questão.

E foi assim que o trabalho foi iniciado.
Esse grupo, além dos trabalhos de conscientização e de

reivindicações possíveis - pois a Classe estava bitolada -
foi criando corpo e senso de compromisso.

E assim, no prazo previsto o Sindicato pôde contar com
renovação total de sua Diretoria.

Hoje, o Militante está muito feliz vendo seu trabalho
de êxito. Tudo isso se deve ao trabalho de militân
engajamento, fortalecido pelas reuniões de ACO.

coroado 

eia num 

. * * * 

EXPERiftNCIA DE ENGAJAMENTO SINDICAL 
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(Vivo numa favela, sou casado, profissionalmente sou fundidor.) 

Como 

iniciei 

Primeira 

açao 

Fui convidado para ir a uma reunião sindical. Aceitei e aí 

tive a oportunidade de ouvir um militante da ACO que fazia 

uma colocação sobre a importância da luta sindical. 

As colocações sobre a necessidade do engajamento e sobre a 

importância de assumirmos nós mesmos a nossa classe, me f� 

zeram pensar seriamente sobre a minha vida. Eu não estava 

em nada e também não acreditava em Deus. 

Na fábrica onde eu trabalhava não havia quase ninguém sin

dicalizado, e ninguém preocupado com os problemas dos tra-

. balhadores. Através dos contatos, diálogos e perguntas, fui

interessando os companheiros e consegui que a maioria se 

sindicalizasse. Criamos uma comissão sindical de s�is pes

soas. 

Primeiras A minha liderança começou a transpirar. A comissão começou

dificuldades a funcionar e chegou a me eleger para ir representar os 

trabalhadores num congresso. Não acreditava eu nos objeti

vos deste congresso. Tive tentação e coloquei di ficuldade 

para não aceitar, mas senti a obrigação de ir, por se tra

tar de votação dos companheiros mesmo depois de ter expli-

Etapas da 

Militância 

cado os motivos da minha recusa. 

Quando voltei fui recebido pelo próprio patrão, que me fe

licitou pela honra de ter sido enviado para este congresso,

e me pedia que lhe entregasse o relatório do mesmo. Respo�

di que antes devia consultar os companheiros para fazê-lo.

Os trabalhadores, dada a aproximação do patrão, começaram

a desconfiar de mim. Feita a reunião com os companheiros e

esclarecida qual era a minha posição frente ao patrão e q�

ais foram as minhas palavras ditas a ele:"este assunto pe�

tence aos companheiros; se eles autorizarem, entregarei o

relatório". Restabeleceu-se a confiança entre nós trabalha

dores, mas o patrão que antes se mostrava interessado com

os nossos debates e reuniões, foi se afastando e me isolan

do. 
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Na segunda reunião coloquei a necessidade de criarmos atas 

de reuniões, Isto, para que tudo que fosse discutido entre 

nós e decidido ficasse anotado. Assim se evitaria calúnias 

e perigo de sermos mal interpretados. A ata seria um ele

mento de segurança para os trabalhadores. Recebi novas ob

servações d� parte do patrão, pois disse-me que já não es

tava sendo mais correto. Observou-me que nunca houve ata, 

e por que agora estava exigindo ata? (Vale observar que o 

patrão participava das reuniões dos trabalhadores.) Frente 

à proposta da ata, ele afirmou: Se esta proposta for apro

vada, já não permitirei reuniões na fábrica! 

Obs.: O patrão era um tipo liberal que se apresentava como 

janguista e da política do Juscelino. 

Contradições A luta continuou. Foram eleitos três companheiros para a 

Conseqüên

cias do 

engajamento 

A luta 

'continua 

Da fábrica 

ao bairro 

Fé 

Campanha da Insalubridade. Um desses devia Cr$3.000,00 ao 

patrão. Foi chamado e ameaçado de ser aumentado nos descon 

tos das prestações mensais do empréstimo. Este na hora que 

devia acompanhar o 

tudo ao CONTRÁRIO 

perito para examinar a fábrica, disse 

do que deveria dizer. Os trabalhadores 

perderam. E o patrão mesmo acompanhou o perito para o le

vantamento. Frente a isto eu reagi e critiquei a traição 

dos companheiros e a chantagem do patrão. 

Depois destas todas, recebi aviso prévio e fui despedido. 

Na fábrica ficaram uns cem companheiros DESPERTADOS e CONS 

CIENTES, mas sem um acompanhamento mais organizado. 

Hoje trabalho numa outra indústria sempre como fundidor. 

Daí estou buscando não perder o contato com os cem compa

nheiros e começar uma experiência nova. 

Pela experiência vivida e a consciência que consegui ter, 

ampliei a minha visão e comecei a ter contatos com outras 

equipes de militantes. 

Na favela onde vivo, já consegui uma pequena equipe de seis 

militantes já capazes de caminhar sem a minha presença. 

Quando comecei as primeiras experiências eu era ateu, hoje 

sinto-me cristão e com engajamento de classe e militante 

da ACO. 

. , 

' 

Introdução 

Definição 

Equipe de 

Militantes 

ACO 

Vantagens 

EXPERitNCIA DE ENGAJAMENTO POLÍTICO 
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Vivo num bairro, a 20 quilômetros do centro da cidade. Sou
casado, metalúrgico e tenho sete filhos. Durante anos,qua�
do jovem, fui militante de JOC e como metalúrgico fui des-
cobrindo o val·or da 1 - · c asse operaria, as suas possibilida-
des e o (seu) lugar que ela ocupa.

Quando casado deixei a JOC e senti a necessidade de en
contrar um outro movimento que · 

d · me servisse e aJuda para o
meu engajamento. 

A partir do ano de 1958 acreditei na necessidade de me 

engajar na militância política. Não numa política partidá

ria, mas sim na política da classe operária. Esta política 

implica numa luta constante de organização, de reivindica

çao e luta sindical. 

Somos um grupo que se reune periodicamente, que revisa 

a sua ação, que planeja e que estuda. Todos os participan

tes são metalúrgicos, casados, e buscam com o trabalho ·diá 

rio o pao para a família. 

Às noites, ou nos fins de semana, quando o nosso grupo 

nao se reúne, estamoi distribuídos em visitas, em contatos 

pessoais ou com outras organizações. 

De todos os participantes do grupo, apenas dois somos 

da ACO, eu e um outro companheiro. No começo da nossa exp� 

riência, por sermos da ACO, não merecíamos total confiança. 

Pouco a pouco fomos aproximando critérios e nos unindo em 

torno de uma causa, a CAUSA da Classe Operária. Os outros 

elementos se encontram engajados em outras organizações o

perárias, mas existe entre nós total entrosamento de conte 

Údo e objetivos a conquistar. 
O fato de pertencermos à ACO, 'hoje nao so nao e mais 

problema, mas nos buscam para ajudar a refletir e nqs con

vidam a que participemos em outras reuniões para colaborar. 

O fato de não pertencermos a um partido, nos dá mais 

liberdade de ação. A nossa militância não está ligada a um 
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partido, mas sim aos interesses da classe, pois os parti
dos limitariam as nossas ações. 

- Construir a classe operária a partir dos trabalhadores.
- Não permitir a intromissão de pessoas que querem se va -

ler dos trabalhadores para suas ambições.partidária�, .e
de promoção individual.

- Criar uma consciência polÍ tica, onde os trabalhadores pos
,....

sam por eles mesmos ter critérios de avaliação, de análi
se e de luta.

Dificuldades A tendência de trabalhadores e de militantes e nossa tam
bém, é buscarmos sempre uma promoçao individual e pouco c� 
letiva. 

o valor
da Fé

O perigo da política partidária que enfraquece a cons-
ciência de classe. 

A tentação do desânimo-e o cansaço pelo muito que esse 
trabalho exige no dia a dia sem se verem muito.os resulta
dos imediatos. 

Temos consciência do perigo de sermos tachados de subversi 
vos ou de contrários ao governo, sempre que nos reunimos e 
buscamos intercambiar experiências com outros e outras or
ganizações e grupos. 

� � 
Outro risco para nos da ACO e uma parte da Igreja qµe

nao entende nossa militância. 
Outros são: as restrições, que os trabalhadores não 

conscientes nos fazem; uns julgam que estamos enganando a 

eles, outros que somos comunistas. E a repressao·qqe na m� 
ioria das vezes não consegue discernir o que é um trabalho 
legal e sério da classe e o que é um avulso que anda fazen 
do desordem. 

O pertencer a ACO tem dado a mim a chance de descobrir 
o valor da fé na minha militância, e o valor da classe op�
rária.

Tem me dado coragem de 'enfrentar as injustiças e de de 
nunciá-las, e conseguir que. minha esposa e meus filhos me 

Resultado 

dos 

Trabalh.os 
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apoiassem. 

Tem me dado a esperança de acreditar num processo lon
go de não ser imediatista e amargurado. 

Embora mui to J,enta , a experiência tem me 
trabalhadores vêm tomando consciência dos 
importância de assumi-los. 

demonstrado que 
problemas e da 

A classe operária, pouco a pouco, vai descobrindo que 
está sendo explorada e injustiçada nos seus direitos. 

Preocupação de formar quadros de base que animem os 
trabalhadores a se organizarem. 

Surgem trabalhadores que vao se engajando e realizando 
pequenas reivindicações. 
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Desde muitos anos, fui me dedicando a atividades de forma 

desordenada.Há pouco tempo encontrei a ACO. O meu encontro 

com a ACO foi através de reuniões de pais. Numa destas reu 

niões fui convidado a participar e entrar em contato com 

militantes da ACO. Assim eu fiz. 

Logo a partir dos primeiros contatos e a partir das primei 

ras reuniões, descobri que o conteúdo , as reflexões, e a 

linha de açao que a ACO apontava me respondiam ao que eu 

buscava. 

Inicialmente pensei e fui descobrindo qual era o problema 

mais sentido dos companheiros. Descobri que o problema era 

a falta de um LOCAL PARA COMER. Isto foi resultado de uma 

série de bate-papos, de reuniões, de discussões·. Éramos 5 

na seçao que davam opiniões. Sabendo que a firma comemora

va 45 anos de existência, dando aos seus clientes pequenos 

chaveiros de ouro, procurei fazer ver e perguntar aos com

panheiros POR QUE isto acontecia. 

As respostas de alguns foram: "Os patrões nao comem na fá-

brica" ... "Eles têm carros e vao almoçar em casa". Outro 

falou: "Falta de espaço". Outro ainda afirmou e rebateu: 

"Falta de espaço? Eles fizeram uma puxada e colocaram uma 

máquina nova que veio não sei de onde". 

Foi discutida uma lei que obriga as firmas que têm certo 

número de operários a ter refeitório! 

Resultado do estudo: "Quem vai falar?" 

A partir disto tentei demonstrar que só na união dos traba 

lhadores e na união de todas as seções, e através do Sindi 

cato, podíamos exigir dos patrões o cumprimento da lei. 

Dificuldades Os operários que conseguem cargos na fábrica , em geral se 

deixam influenciar e se vendem aos patrões e se tornam an

ti-operários. Já é muito difícil conseguir cargos ou res

ponsabilidades no interior de uma fábrica, e quando se con 

segue somos ainda vítima de infidelidade e traições de com 

Momento de 

opçao 

Frutos da 

Militância 

Bairro 
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panheiros. Esta situação levou-me a ir falar concreta, cl� 

ra e firmemente com o chefe do Departamento do Pessoal. A

pelei para o aspecto humano. A resposta foi: "Acho melhor 

voce nao se meter nisto porque dá galho". 

Voltei à turma com a resposta e o desânimo foi grande, mas 

ficou plantada·a semente. 

A resposta do responsável do Pessoal foi explosiva e colo

cou o pessoal em consciência de luta. 

Pessoalmente, fiquei queimado frente à Direção da Empresa. 

Tive que sair da firma, mas ao sair, a Diretoria me infor

mou que as obras do segundo andar estavam aprovadas e o re 

feitÓr.io ia sair. Veremos! 

Os trabalhadores aprenderam a lutar e assumir a sua histó

ria! 

A minha militância nao se restringe à fábrica, mas ao bair 

ro: Uma favela, onde vivo na Guanabara. 



na 

Comunidade 

Militância 

no 

Sindicato 

EXPERI�NCIA DE VIDA 

Um Militante 

Constatação positiva: 

Amizade, esperança, fé em Deus. 

Constatação negativa: 
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Falta de conhecimento do seu valor, d o  seu papel na 

história da Classe, desinteresse pelos conhecimentos. Por 

exemplo :- Em reunião desse grupo de operários da paróquia, 

que se reúnem mensalmente, perguntei aos doze presentes se 

conheciam a origem do 19 de maio e o episódio de Chicago. 

Ninguém 

Constatação positiva: 

Apenas um ou outro reclama frente ao que e injusto. A 

reaçao que existe é ainda pequena. 

Constatação negativa: 

Além do Sindicato estar "encabrestado", observa-se que 

nao existe autenticidade na liderança. Existe sim, intere� 

se em promoçao pessoal, comodismo, apatia e até mesmo desa 

nestidade. 

Em dois Sindicatos que conheço, o "peleguismo" e o egoísmo

imperam. 

Num, o Presidente agarra-se ao mandato, apesar de ter sido

eleito Juiz Classista do Tribunal Regional do Trabalho,não 

permitindo assim, uma renovação de liderança. 

Noutro (infelizmente sou Secretário deste), o Presidente é 

autocrata e não dá importância para a assessoria. Aprovei

ta-se da inoperância do Tesoureiro e manobra a contabilida 

de a seu bel prazer. Quando é chamado à atenção pelo Secr� 

tário, não admite estar errado e cita sempre exemplos de 

outros Diretores que agem em outras Entidades, em piores 

condiç3es. 

Militância 

na 

Fábrica 

Fato 

Fato 
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Constatação positiva: 

Os operários se reúnem em pequenos grupos ,  na hora do 

almoço e conversam sobre vários assuntos: novela, futebol, 

crime, desastres, etc. 

"Eucaristia moderna" 

Na fábrica em que trabalho,um grupo de 9 a 10 pessoas alma 

ça em uma mesa que o patrão mandou construir para esse fi;. 

Acontece que um companheiro levava limão para espremer na 

marmita e na água. 

Um dia alguém pediu uma "espremida". Depois um outro levou 

limão também. 

O costume se generalizou, e hoje há sempre um responsável 

para levar os limões que são repartidos entre os que almo

çam na mesa. 

Aproveito da oportunidade para colocar um pouco de Evange

lho e falar um pouco de religião. Às vezes dá para fazer u 

ma "mini"- oração. 

Constatação negativa: 

Os operários acreditam muito na bondade do patrão. Não

reclamam dos seus direitos. Uns por medo, outros porque de 

vem dinheiro à firma, ou algum favor. 

"Diferença salarial" 

Por força do acordo intersindical, em fevereiro tivemos um 

aumento. 

Acontece que na fábrica em que trabalho,calcularam errado. 

Fui ao escritório com mais dois companheiros, para recla

mar. Fizeram a correção so para os novatos. A diferença p� 

ra estes, chegava quase a trinta cruzeiros. Para os mais 

antigos, não foi feita a correção do salário. A diferença 

era apenas de um cruzeiro e quatro centavos. 

Cinco meses depois , todos foram solicitados a trazerem as 

carteiras, tendo o funcionário do escritório dito para a

turma, que a intenção do patrão era dar um aumento de 50 
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cruzeiros (?!), mas, porque alguém havia reclamado, a Fir

ma resolveu acertar sô o que era devido. 

Uns entenderam a jogada, outros menos esclarecidos acredi

taram, e, sabendo que fora eu quem reclamara, ficaram abor 

recidos comigo. 

* * * 
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Diplomas tirados : �lo ��,4;í= secondário : __ .,=;;;;;;;;..;__,_ 

Que t:t.po de serviço gostaria de fazer ? ���=��il.Z,����"'-

Qua1a _as suas qualificações para este tipo 

OBSERVAQ1'ES : P.ARA O USO DO CENTRO DE FORMAÇÃO: 

� ( + J 



·�� . -

Estado C1Y11 : ... Wh--9r9-Mê:aiilllíoiiõii---------·· 
Jilhos : -���---' --- Boae de cada um : 

Idade de cada um: ----------

2. d 
! ,6.

4. , 1e.
Estudos feitos: 

::: ::::: : 
f
t

! 

r tt 

---------------------

secondário : Diplomas tirados : primário : � -----·-
outros : 

----------------

Está estudando ? COP½' o que ? _______ _
lfo. da carteira de Identidade : -�---l l;.,._:.i_ • .,..J_,_o _________ ,....,.._ ,�
Bo c, do t!tui�o de Eleitor: -�.....-�--�i:.....5--.J....,.[l_o _______ _
No. da Carteira de Saúde : _::....a.�-�-�-í

.._1º.......,Ío ..... : ____ ,_:_:: _: __ -,:_::
!em casa própria ? M s;ió J.'.'r.,�gada ? __ -�-989 ... < ________ _ 

Quanto paga ? _______ _ 
Quanto deseja ganhar ? .Q� _' Que tlpo de serviço gostaria de razér ? .,./Wz.--4 ........ ib,. _________ _ 
Quaia as suas qualificações para eate tipo de serviço? _____ _ 

J;;&.. �ç;;R"--
Quais os seus empregos anteriores : ti;J:u;.¼ :: : : : :: : 
Pirma : 

� 
fi

'o 
de trabalho : 9?:tanto tempo : 

�� [J� 1 _r�:Q 1 � �-
f . ! 

1 

! 

! ! 

:::: 
e *-" .• ., 

Bome de duas pessoas que podem dar informação com endereçc eertc·: 
1

• G�� � R.� ;/&:St,&'�

2:>'�io.-4� :;i;: �R�� •rír3 )k�.;:IJ 
:::ffil::H:::.:.� ===-=· ..... 



JJJ:S 

lo 

Quais os seus em regos anterioras : )Ã 9-l,..a/!ko JM," ea,..,p g, 
lirma : fi1>o_d,!_J;ral'Jalho : �anto teml>Q : 

f 

1 r 

! ! 

' ' 

.'4=-�--+z,..-=--.... ,-=------.. ,---·-·-,-·---.. --·----------------

??1�b1·c1s ·�-th:9-. ffl& ; Jht��lf11&,_. 
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me::-e:r .. ? Ili fi_;�a,c,'-ttr:cr' % PSI& :>-:aM CCWN;;) a::n,p: -;;n;;:q; MC ur.;a·:ac1Ç"r·ees: :,,:r;rmc;;g,;: T7C 11ít - • 

Estudos feitos : �·--�;--�-�� 
1 

dzrjÃ�-! ·--

; -; 

51ft,,,,.... 

. Diplomas tirados ; p:rimat'io � -- seeondario : -
MZ?;C N ta..,__�� ·-- ------

en, ·Pa;pf]$ ... lb -:a 

to paga ? ------�--,_, ___ ,,_, 

' 

---=-���-· -..=---·-------�----e•-·-�-<--.__,_,,_,,_. __ _ 

.. "" 

! ......,........, _______ ---=---..-----------------------

��;....;;,., ____ ·_·-_--___



..... . . .. 

I2 - VII - I973 

Prezado Diretor, 

A s.ra en,,cw: r�'l.Q)�ILIRmoradora da minha

é pessoa bem conhecida, honesta e de confiança. 

, . paroquia 

Conhecendo a necessidade da familia dela temho o prazer 

de recomenda-la para um eventual trabalho neste Centro 

de Formação. 

Nova Iguaçu 



ª �1-a_ �-tf-i.Rd� 

Data do Bacilaento : ':le'/;). oto ! 9, /3 ,±í)
Estado : � cJ;i /q O 'o , 1 1 • 

Estado C!Til : _0_9s0 __ Cà,_Q_l_o ______ _
:Pilhoa : 

L 

T __ ._. : 
... "'6-... 

----------·-

3 4491cM. B011e de cada um : 
� Idade de cada um: -----------

! 
Estudos reitos : 

------------------------

li , 

D 1 p lo mas tirados : primaria : secondario: 
----- -------

outros : __________________ _ , -

Eatà estudando ? __ N)_Q,,_Q _______ o que ? ________ _ 
lfoo da carteira de Identidade : ------------------,.
Bo. do t{�:o de Eleitor : .. CYl__,r

-,,11,,J.,.
f
__,_

J_2 ____ �------------·
Bo. ·da Carteira de Saúde : ..i-A01,1,;,o1_S,.. ... _]r.......,..l{i...3,,,,;...-2.,. __________ _
!em caaa prÓpr1a ? -:S:-244�0 A};,gada ? ___________ _ 

Quanto paga? ________ _ 
Quanto deseja ganhar? _____________________ _ 
Que t.lpo de seniço gostaria de :rasar ? � c,,,o-u a. 

Quais as suas qua11r1ca9Ões para este tipo de serviço? _____ __

Quais os seus empregos anteriores : ______________ _ 
firma g fipo de trabal.J.,._g : 

f 

Bome de duas pessoas 
1 ., 

Qyanto tempo:
1 

1 

! 

! 

f 

OBSERVAQÕES: PAB.A O USO DO CENTRO DE FORMAÇÃO: 

A +- -
k &�---

••
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t 
·-

1 --
::: :. : r :.::: 

! 

Estudos feitos : 
_______________________ 

Diploll&S tirados : 
11 , 

prima.rio :_ secondario : ------- _____ .._,. 

ou1;ros : -----··------·-·· --·-··-··�----·-"-" ____ _... 
Eatá estudando ? . o que ? _ 

1'00 da carteira d_e_I ..... d-� .... �t-i_d_ad_e_: __ : ...... :.-:;3��-�-;:\i 
t><, r..

---_ -----..... -�
Noo do t{�,� de Eleitor : ______ \._\. ____ -.i\ ..... 1a..-------·---
No. da Carteira de Saúde : ______ \_l ______ l ... ) ________ _ 

� tem casa propria? _______ A.1.,_,gada ? __________ _ 
Qua.n.to paga ? ______ , __ _ 

Quan·to deseja ganhar ? ��.wa.i:..::��-..-----�-------
Que t:l.po de serviço gostaria de 1'uer ? � 1>&Sl1>\t,, h'o, _ • 
Quais as suas qualificações para este tipo de serviço ?� __ _ 

\--
r-- � 

2-oo �9 >:'» 54c, § t:dStnL - - -
Quais os seus empregos anterioras : � � ;;::� :�=,: ;�:·�:.w-
Pirma : 

� 
Tipo. de trabalho : 9!ant.o t!!!P9 : 

:\Qsv..Rf> 9&r �w:,leeo}z»>ts>C>E>» 1 ·---·
' t ! 

,,,......,......_ _______ _,.:.....;;z.::i��----�!-------_,," ___ _ 

''4 'Q. .. , � � ,. -----
' 
! 

! ! 

Bome de duas pessoas que pode dar informação eom endereço certo : 
lo 

2., 



lo ! 

2o ! 

,,, ! 

4o 
1 

. � - - - � . - -

150 
160

'1 • 
o 

,a. 

• '
f 
t

1 

- ---Estudos :tei tos : . � fyJy!)q.0,: p 
Diplomas tirados : primário : op[:: 0 jj Wh secondário 3 _____ _

outros 3
, ' -----------------

Ea tã estudando ? _ Do a o o que ? _______ _ 
llo o da carteira de Identidade : _ro ........ A_,.. ____ ::4«,,.....,w.... _________ _ Bo. do t{tu:;o de Eleitor : .l(jb ..... Sw--· ..... a""'--Y--�+--------------
•oo da Carteira de Saúde : :'z> h <:},. � 
!em casa prÓpria ? Cú � o -.-.i�i.:...l..;;�!--. _-_p4a--,-c�JJ;-�-a ;-� ;;:-;;:--; ,-.J-� ;;-;

Quanto paga ? _______ _Quanto deseja g&l'lhar ? --� .... 0wiwQ.a.w,iO:êa...,. C\i...-------------
Qu.e tJ.po de serviço gos�ia de -ruer ? �M oJ.Q:ua-0 JbOooo, 
Quaia as suas qualificaçoes para este tipo de sJ.rviço? ______ _ 

Quais os seus empregos anteriores : _____________ _ 
Pirma: T pode trabalho : 

! 

' 

1 

! 

' 

.Q_uanto temP9 � 

Bome e duas pessoas ue �dea dar informação com endereço certo : 
lo t 

-� 

! º n;;:;;; ;:_ ·: 5 l· \ k-;; � : s=;;:w DiJ;;Jo. :s\Z�si :;°' m f clb1 
=========== .. =� �::t ' .. ================-



Nome � 
Endez,e90 -w.ti"""""a.doo......,�w.a.Cé-...:'-+---=i-::;�--...,...- .Bm.irro : 

Data do Naeimento 
Estado 

Civil: Est"'d 
Filhos : 

..Jcg,o...1��-.....i;a..,1,4iditJl"-'ll-'õidídl!!.- Eotado :

77 :O nte e-1-•sareww 

: - secondário : -

Yt 

Diplomas tirados : 
__ .....___ _ ______ ........ ,_.�-

outros : --
----�-._.:dt....... �c,,e,,.,,ae__.,K :et ,a ----� 

Está estudando ? l:'\1:2142 __ "_,.,_ ..... _______ o qu ? ______________ .. ____ . 
Noº da carteira de Identidade : 
io. do t!tw,a de Elei·iior : 

__ .__� ..... --------

NO o da Carteira de Saude : -t:w.��...a1i:11121:1�
--�WWlii!M."""'-!�....,..w\.-.ll�lli:l:M��-�

IP -

.em casa propria? _ .... d,,CJl,QIII...-_ .... _..._,; 

Q -� t:�po de serviço gos ·· 
Qnaia as suas qua11rl 

Qua.'tn os seua 

.. 'i:i:m&, ....... ....___ 

- ! 
T 

�,.,_--------..:..:.--�- ..,.�,---=--"'"'""----��--------=-------
! 

_ _,.__......,._,,_,., __ w._.,..._...,I=..___,_. _ __,.,.,____,,_,..,._.....,•�------------,-.. 

---.r�-.----------.,.,...�----i----------------s----------..,.,......,.,._-. 

..,.... _____ ,,,!.1--_ __, ______ ��,u 

.. ttc 

d �,.. inf' orma.9-o eo · end0r0ço corto : 

--..J.,!J������.�J� 3 y,-sJú Cl'iAMU 



1 � ? 1 
º 0' �ex»&?MbQ-. ,1 2 

15 
1 • 

'7 � . !• t .,.,,, ... T 
1 
t 

..... 

. ., 

-

Estudos feitos : __ fjra,.. _____________________ _ " , Diplomas tirados : primario : --·-- __ seconclario : --------·· 
outros ; ---------------------

Está estudsndo ? o que ?
_..,.,......________ --------e_ � Boo da carteira de Identidade : .,0_",..__��.1ti-�·'t;;),�-�--�..;;;;;;---------· ._...

No o do tÍtu:\o de Eleitor : -----------�k ___ \_\..,. __________ _
No. da Carteira. de Saúde : . \. \ ·------
!em casa própria? ________ ;;;;;....;; __ AL�.gada ?_ � .. __

Quanto paga ? 1f_ e + 0:9 .. ----
Quanto desej& ganhar ? . �- . _
Que tlpo d� serviço gostar�V::�::��:;: :;�=-��
Quais as suas qualificações para este tipo de ser'f'iço ? �9 cv><::::ns _
.kf:'3:c;�Ç),� �0tC>>or-- {r>½.�O> . . . -
Qdais OS SeUS empregos terio:rsa : �'>->�P;�:=

ª 

:k:,S,�J.}:,, >,,
u 

J'irma : 

,, ·-

JiPo de trabal!'M?, : 9!8V;,tO te!!!R2 : 

! 
...... ,... !

! t• 

!-!- • J r, 

+-

!
Bome de duas peBaoas q e pode dar 1ntormaçio eom endereço certo : 

:
º

�����X) .���a.. �t>�'Só--··-· - .. ---�· 

�==
9 

===-��-- !'A-O_ : � � 
-

--=
===-=-==·,g·-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=---=---=:;:.1.·-=· ==-=· --=·=.,=--======---=· ===-��'>•l 

• ,..,.::o; � :lf;lftlr:<'IP( ,..,...._.�-· 

OBSERVAC:ÕES : P.ARA O USO DO CENTRO DJz1 FORMAÇÃO : 
?'\�--� :-c1=. 
� = � : :::t�t::.:1; W\ � - � 



V 

Estudos f'e1 tos : ··------------------------
. , 

secondario iDiplomas tirados : primário : SÁMO - ------

outros g ----------------
-

Ea tá estudando ? �� � que ? %-""'"-?>+s,
Bo <> da carteira de Identidade : -�--s ........ �j«>·........,<:ê,..__ _________ ., __,,
!lo. do ti tu· o de Eleitor : � l L 
Boo da Carteira de Saúde : :s;::M::: �==�===: =====: :: :: ::::::: ::: ::: ::::: 
tem casa própria?\!\� 

-
J:: .. gada ?-�----------·
Quanto paga ? j 5 D, o o 

' Quanto deseja ganhar ? s� · 
rrc ('./-.. _:_ 

1 
' 

Que t.tpo de serrtço gostaria de '.raser ? �� � _ U,#!l . _ 
;: �: sua: =;=e; =�st�:;;� )?,-e.y: 
Quais oa aaua empregos antar oras , �;&J < i:�:: 
Pi� : !ipo de ti9!,_balho : .Q.!!nto tempo :

....Q.s-m Ç9rO O.. &.,,; Yv'.), 0..cl+-4 ct? ! ,.Q �
1

! ! 

! ! 

! ! 

OBSERVAÇ0ES: PARA O USO DO CENTRO DE FORMAÇÃO: 

1iu4't :+!� }-



., 
l .WL.'iíí�lillJi .... __ 

Batado 

Batado 01T11: 
., 

.w�...,...._�..i,w,.,.:r....,.�- Ka,l!Afto : Âe- Q,:a-
�: j/;.&-a�P:: __,.,.. ____ ,______ . 

\W - Cfo-..c2.- �Q...--_ 

..,. 

Pilho• : -.\af.�i.r....oQIQ�"""""- lloae de cada um : _______________ _ 
Idade de cada um: 

-em< 

lo --
2o--
,,,_ 

4"-

t 
1 
! 
!

' 

!5 
1 <) ,s;;;:;;;

'1 • 
o -

t ªº -...... ,....

t 
1 
f 
'

! 

-

CJ I p , ' 

Estudos feitos : __ .._..i���a.Qo"'*""'--------------------
Diplomas tirados : primário : ----+..---- secondário : ______ _ 

outros : __ _,; _____ ;._ ___ ...,... ______ -:_:_:_:_-:_-_-_-_--
, -

Betá estudando ? 0\Q-0 o que ? __ ....;;;;;.._ ____ _ 
•oº da carteira de Identidade : .... Gia.w.O��-' ... 9-f�J,,J3_.. __________ -r-
Bo. do t{tu;;o de Eleitor : _9.'i .... ,:..ibi...4-.;��--------------
Bo. da Oart�ira de S�Ú� : � � � � , :;.:.z:e 

t• caaa propr1a ? ("Afltll) :'.Y'ô-& '° .l.1_·_.pda ,_, /t.1-;..;i\Qt?il.ii:i _________ _

� � � · � · Quanto paga ? ...;..,,,,,,,---__________ _ 
Quanto deseja ganhar ? �- �����=::;...--_....; ....... ________ _

Qu tJpo de eerri.ço gostaria de 1'uer ? -....1:Moa"""-"�"1:DI(;�....._ ...... ____ _

�� as suas qualifica9Õea para este tipo de 

! 

f 
Bome de duas pêssoaa que pod- dar informação com endereço certo : 
lo 

:t;r;*::'¾1;;!':; � :;:; = :
? 

i. tJ � � tA.::

± � 
-. \,wu�� 



' . 

2. 

•• 
! 1 

Ba'tudoe �eitos :  ______________________ _ 
DiplOJl&S tirados ; primário : ... S'CQ.....__;p ______ , secondário : _____ ,_ 

outros : ------------------

Ba tá estudando ? _____ s..,....0m _______ o que ? --------
lfo o da carteira de Identidade : ___ s_,;_coo ____ 3>......,.3_9...,.. _$ __ f......,.g_3 ____ -,. 
Jfo. do t:Ctà�� de Eleitor : ____ s_sÂ,/)Q_. -º----· _$_$_,_'2_s�_t_!,._.3_- -----
110. da Carteira de Saúde : ____ 00 __ c_,:O..._ ___________ _
!em caaa própria ? . ,SÁmo .l).-�:&ada '-----------

Qwmto paga ? ________ _ 
Quanto deseja ganhar ? {Yc?A io u 6 o 
Que tlpo de serviço gos_tar_1__,.a...,d .... e�:?Wi,j,u.....,e""""r --,-_êi_Afl_;-:;-, -Si-:-:;zg��-----:=--= 
Quaia as suas qualificações para este tipo de serviço? _____ _ 

Quais os aeua empregos anteriores : _____________ _ 
Pirma I fi:po de trabalho 

! 

! 

! 

! 

• Q!anto temJ!! •
!

1 . 
t 

! 
llome de duas pessoas que podem dar informação com endereço certo : 
lo 

PJ.RA O USO DO CE:r,iTRO DE FORMAÇÃO: OBSERV�A�� : 
gR' :-_ -;--,.----_ .,..._,..,,.._ .. __ """,...,,. ______ "ii-----------------------

-----------.-=------------------M� 



i '. 

I' 

: ��· � e::rrç �irro
Estado : -�· :BJo .. __ -"

::f ��-----

Filh�s : 
---�-- - - ,,-rc ..• ,..!' e� 

R e de cad& um�

Idade de cada urng 
�-... -----· 0-#P'-'O•-�ll-• __ .., ___ ,..._,_, • .,. ... _<T'i _______ ._tQ' 

-.... - .. zt'MI'� ......... :�-·....,--..:.._��� 

!c��-��.J,.,.,,...·,--.-�..-'11",--"'-•,.. 
½�,a-.,.·-•-=-> · •• h ... , •• _ .. _·_·-r-e ,; "''": ,r.,..,.��-"""-· �=--------� .,_....,,.., ·-, .,.,.,_. •= �" .,....,;::-.--..,3' . ___ .. _.,, ___ ... __ "-· ---.. ,-��--!--:;-,.--·-J-·-· ........ ..., .. �., -----· .... ;,_ .. ___ 1:7 __ ,a: ... ,---· '""lv--· � 

") �· 111"4>.._,_ li! ea; ...,.,. �»Allf'•� ....., ... ..,..,.s:"",ec..q-ç-....+!------�--·-�--"'""""""'' """"'°"'"'""'""';n:;;""-""r.......,n,,_.,_,-..rsc,-=�-•--cr::e:L_,,.f---.-,,__., __ ...,...._. 

,a ..
c:;....r_,,.,.,,_,_.:">'1. +cet e ,. . 

:....�..-.....-...--.. ,_..-.,_��-�· .,....,..,_.�--��---- .,.,. .;rm,..· ,..,.._..,., -- .,....... ... � vrr o e __ ,_,__,_ 

Eatud@s f'a1tvs : 

Diplomas tirados ,�';;�s:
.,:

:���10··, �----_ ....-.. 

outros :; 

!to-=- da cartfJi�s.. de Identidad
No� do t!ii� � de Eleitvr
Noº da Carteira de Saúde

-�-· .._,�,�--w....., __ ....... _____ �-----· � 

T0m caaa própria? _..._...�--�---- ___ .,. Ã. gada ? _ ��---• ..,,.,,,_. .... .,........., ___ _ 
, anto paga? -:1.--� ......... �------

Quanto deaej gannar ? _s óS?,; � 1,, ie....... .• o =·· .. '",aww .... ,. .............. 

Q"€li.e t.i}.lt) de aei·v'içc goate.r a de. �az r ? ��.:,, P� a-.?o ., . . . .. � . ..,,. 
Qw;ús as suaa qualificações este tipo de serviço ? .âo..o'.YY> a," '.Y'x:L

���-�7.fl 
• 

�Ó....Y:1�---1---- ---
Qua.ia os aeua em11regm; .�Gc\,.,A---�-�"'A� $L& ___ 
l!-™ g �i. O trabalh!a ! ,Q�!P-,tO _t_Çpll!!, : 

!- ! -·------.,... ....... -----·------.... i-·----------------

= --·----4---------..,.----="•-
----�� .. -.. ��-=--------... -............... ----------.,-.-·------1-------------------

__, ___ .,,_,... __ 4-______ -_______ . __ ��-----------------
! ! 

-----------�·-------------�-------------------------

---·-----·-·-· ·----=·-�----""---...,.__�---..,_----------i�._ _____________ _ 

:S11'>CeW?«srf"����-L...._,.___,-,c,___,_ ____ , -·-•W>•-�-·�·---' .._ _____ , _, --�r--�-·----------

_______ ....., ______ __,,�_.._. ________

·t 



Cidade 
Data do Nacimento 

Estado 

Estado Civil:: 
Filhos : Noae de eada um :____ 

..,. . ..,.,..., __________ , Idade de cada um: 

--- p 'ili N' 

,.. •r ••nax,,-oe ,.,,.,,.. 

D
:··-=• -1" , -· 

.... , • Estudos feitos : ....,,,,��'-Sd . ��':w:&l

_, = ·  umm c-J

s-

(I \� , 

Diplomas tira.d.os � prima.rio � cz� ;.,
s;;x»

_ secondario :r -�..,,,...,b--OCY:\......,_., _____ .....,.,
outros g

Está estudando ? _........,��-....�--,-� ........ ........., o que ? , AÜcll,�. � : 
Noo da carteira de Identidade � '.-!0 ..... ;;;...,S>,,=--...,,,s;;;, __ �_.,....,,Si._4À4--_..,..l't...,.,.----------·----·-

No,, do t! tu:.� de Ele! tvr � , ' 1 ' 
-----------------------

., 
Noº da Carteira de Saude : -==---...i.1 .... 1 ___ ....__ __________ _.... 

ti fem casa propria ? ---...i...a.-.x;�-�A�: gada ? ____ .,..,_. ____ _,, ..... c==-......... --
Quanto paga? ------- �-�---g-=-==-·--

Que tJpo de serviço gostaria de :fazer ? ::\Qç��N:\>:--a �
Quais as suas qualificaçiies para este tipo de serviço ?�::;

�r 
� 

Quais os seus empregos a.nter ores : J >N::>�¼ �s;:,.���
1>

\\�
11� z Tioo de trabalho g _Qyanto te� :

! 

• t ! 
=- 1 1

! R 

! 

! 

Bome de duas pessoas qus podem dar informação eom endereço certo : 
1. � ® �-s.');;;i

OBSERVAÇflES ! PARA O USO DO CENTRO DE FORMAÇÃO :

-



E t 
Beta_..14' c_v .. , o .,

FllhôS 

ri':=-.;"'1Ü.. B f e:l t S 
Diplomas ·t º ,��it� 

Go 

---�&.� 

Q . 

ó 

ead& um: 
e d.a um� 

_.,_ .....__ .,_,.,,_ 

• ,,..-:; --a.��.,..,.,. __ ,._ ___ uu-------...,rr._"_.,. _ _.....__,.._��.1.,. 

--·-----=-=•••._....,.,..-_. • .,e,.,...,..,+--- m ,re:n, :J.� 

--�----......__,_.._�, aeoondári a ---�---·--------------�� 

��·-· ��-i;��. ,, ·-'---� 
_,._..-------�------ o 4 U9 ? --��-----·-· ...... _,._.,�_. ............ 

!de:r.1. · ó.a

No> do �ftu: 1 de �lei� >r 

N da �a:�tei�a de sa!d, 

ll'.G.nç.;o d.eaeja- garú:l.ar: ? 
�e 1,,_, ptr éle 13ez: i.ç 

�----�----�-

. . 
�,,�a�--�•-.... --�---��------

a ? 

--------·-·a..••--1 .. --� ..... 
}'pode serviço .... =-�.,, 

ti anto tom .. . 
---

��-------,------------.,,,_,_,. __ "-=-----=--=--·-· 
..,...., _____ ...-,r�_..,,.. ______ c•---"' .... -�---------

---------·-._ ........... _,, .. .,�-------i::--,--

-----'CWo-A�-----·���--�----.-

! 

..,._rc_,,..,. ______ ..,.,_,a��+---------------..,.,..--,., 

�---- --------=----------·------.. , ...... �--... ·---------,... ........ � .... 

iüformação com endereço certo e • 

-·----------- -� ... -..�=---,....,_..-�---,.==---r-•---�•""••��·•-"'--"'""_.. -----�· -�-... -

�-..t��� � ... �-----.--· . .......,.---.-..---=---=---� .. -.. -... �--:·::::::'::.:::· :-:::-::::::::::.:::::::::::::::::.---�--�J---__ -_ .. ,_-·;:: 
t .PLRA ú USO DO CE!i!TRO Dr-; 1'0RMAÇÃO . 

.. 

·-· .....---�-... �---------------------------------

---------·--------·---------·--·-�------·· 



-
,JI 

·-

Nmt� ; ��Wv YkÍ:94, d.L � 
J J 

n. c a 11 e -

Bairro : 'Ô.Áov� .. -. . Endereço :�:j�--:líw, � __ J� 30 
Cidade : _JJ..9.:YS!;; b� . _ 

Data do Na.cimento : $3 __ <M- -?nO.,,\.GQ oU.. i 9 5' '-t 
m 

Estado : µ ,<U: � 
. Lugar : . �-CvYJ1Nbcvu:t, ..._ 

Estado : ��k21�- .... 
Estado 01 vil : ÓÁJ� _

Filhos : Noae de cad um:
__ ª_________ 

Idade de cada um� -- -
--

cr+ EIP17 
1 r; s 

:t ...-sman r • -y:
l_c _,_, ,.-omv I i 5 .. o -. ' • i == e --=' 
2o ! f 6., ! -
,
-
,.,
----------·-·-,---·-! 7

�0-------,-;y::,,i_,.,... ___.,%...,,,,.---·-----,.-- ........................... _, __ _ 

• ! t • • - • --· 1
4o f !8º ! 
� :r:»it e: <Te¼ e e ::Lo.e tNZ-:: 1•r;, • P = nz 

"' . 

Estudos feitos : � b �-...- ____ ,., .... ., e em·. 

Diplomas ti ados g primário � � ___ secondário 3 ----�--· ......... ____ _ 
outros g w�-&�� . ,., ... ,, . ..  -- ... aa .. --- -- ,, 

:Está estudando ? -.-...t� , ... .. ... __ 
o q e ? i-t. ,W,,Y,� ... 

No,) da carteira. de Identid e g 

Noº do titu: g de Elei -vr: ---�=-+=·=..---------------�.--w---.... --... ..,.,..., .. -=--
Noo da Carteira de Saúde : -��c,l ........ ..,,,;.½zJ�i�:..;..;..---�---·--------

,p !em casa propria ? --�-· ......., ___ ....,__A.�: gad ? __ � ______ , ... ....,,.._ ...... ________ ,_, ..... 
Quanto paga ? ___ , . ..,.,.,, __ ,_...:,_,.._V-"--

Quanto deseja ganhar ? -����----------_...._., ________ ..,. ............ , .... cr ---------· -

Qu tJ po de s rviço goa a de ·t'az r ? ./4RS4!:;,t-OÁÂO ...,,, �t;._,� . 
Quais as suas qualificações para este tipo de serviço?�••

=-....,.-

Quais os seus 
Firma g o .. 

t 
! 

! 

_Q!¼anto tom112 : 

llSIS OI ernr:,--

------�------------------------� 

Bome de duas pa soas que pode dar informaç-o com endereço certo : 
l ,,

Q,BSERVAClSf§: PRA O USO DO CENTRO DE FORMAÇIO : 



' 

Estudos :tei tos : __ §v-?1./ w:v o 

�. . . ' \ •i \ \
. \ �-

·. \ ' 
: '\

.. \ 

.... 
Diplomas tirados ; primário : __ ./ ___ secondário : ____ _

outros 3 ---------------
Ea tá estudando ? -�-n,;-,-/o ________ o que ? ______ _
llo� da carteira de Identidade i _Cn........_o.,_,....., __ o-.. ..... \&oo=-:.. ... �;..l4-�o,,-------·--

L A• ' ) Boo do titu;, o de Eleitor : wM><'Y' ( ,8.Ã � SA 
Bo. da Carteira. de Saúde : ----------------
! em casa prÓpr1a ? (b ó:'a .c�_-;,pda ? :;k41&x:f? � <t ·

Quanto paga ? ______ _ 
Quanto deseja ganbar? __,....,.---:;........,.....,._..__ ________ �--
Que t.tpo de IJU'YiÇO gostaria de �uer ? -��������m� 
Quais as suas quali:ticações para este tipo de serviço ? ____ _

Quais os seus empregos anteriores : ::�;;::: C:.a:;;;:�:::::: :.: 
Pirma i � , 0 . Ti1>0 de 

O&M-9> d.t - \M.� '. 
t 

• e- 1 

f 

' 

rabalho :

... ! . 

== ' 
f 

! 

! 

Qyanto tem!!: 

1. )PI,,_,_, ,. 

Bome de duas pessoas que pod&a dar informação com endereço certo : 

:: �tJ,w·o J:&n� do Cj)MsJ.SYY':½tc, tboook+:P�roo 

� 9-: : :



JJlS 

; �012::: .-� )090J? À-L Qkr4½:e; 
a � f?� \� ... Jo,&

Cidade : el/• J°,<><SMpck
Bairro : �l>F1M 
Estado : d,g � 

Data do Bacimento : 2 1 � 0oo a A
1

9 - I q Y 1:
Estado : ,g 

O 
9vw 

Lugar : e0 9� 

Estado C1T11 : __ S...,,9_i),lP __ 4•4_8 _________ _
Pilho• : 0>Õo Noae de cada um : __ ...,...._ ___ Idade de cada um: -----------

t 

! 

4o ! 

'7. • 
o 

-

t 

! 
Estudos feitos : __ 4 .... º ... -_2¼ ___ .. _69 __ �-.l¼e--· :0-Al½re::.-.... ... • ....... ____ , __________ 

(I , Diplomas tirados: primário: secondãrio: ----- --------
outros : 

--------------------

·Está estudando ? � o que ? ------------ ---------
Roo da carteira de Identidade : --�-°"° .... � ... ::sãcc-La ........ .....,--------·----
lfoo do títu:�.o de Eleitor: __ ,)_,J_';2_2v,.,..'L.-...l ____________ , 
l'lo. da Carteira de Saúde : ___ Ll .... <2_':f...__2-: __ y ______________ _
!em casa própria ? ___ Q\__._.SM?_r ___________ .6.1 _gada '--�---:00---------· 

Quanto paga? __ <t-....... 2_0_,_o_c ___ _ 
Quanto deseja ganhar ? s,�

04
4& 

Que tlpo de serviço gostaria de :r'aaer ? _ +Yf ; 1'% /JnMM, 2� ,

Quais as suas quali�icações par_a este tipo de serviço? ------

Quais os seus empregos anteriores : __ 6:'_Q%4--Ja ........ ¼W; ... · __________ _ 
Pirma : .!_ipo de trabalho : 9!anto te!!J?! : 

d 1 (D� 
f 

! 

! 

f 
Bome de duas p aoas que pode dar inform�ção eom endereço ce�to: 
lo ' 

__ f?Ja: M,d]..._,
--

2a 

OBSERVAC0ES : PARA O USO DO CE?lTRO DE FORMAÇIO : 

#J&.- ±



Betudos :rei tos : -·� 
-----------------------

D 1 p lo mas tirados : primário : ____ secondário : ____ _ 
outros : 

---------------, Beta estudando ? _________ o que ? 
Roo da carteira de Identidade : ��Çi.. ...--... � 
Boo do títa� � de Eleitor : >. l \, \

..... 

Noº da Carteira de Saúde : \ \ 1 1

!em casa própria? -----�L�a? :S<:::: ::::: 
Quanto paga ? -et, � a n::s=::, . -

Quanto deseja ganhar ? ��C:::.:-'-�� .
1 

Que ttpo de serriço gos�ia de :fazer ? : :�;::;;tl,:!i;:;;;;:ç:� 
�a as suas qua.lif;caçoes este tipo de serviço· ? -�----

�S?--c-:A,t::, &-AD \>si>->,.; 2--0o � C>Si't 
Quais os seus empregos anteriores :�::__�;'> ;:::;:2!�,,>,,;,;: 
li:t"D'!! g fi de trab ., hq_ : .Q.�&.!!,to tempg :

t 

tj9 1-
1 
i ' 
! 
o 

! ! 

liome de duas informação com endereço certo : 
lo 



• --'41,...:........i"-,WliJ--'48,,..J..ll-"-'-

: 7?atac,i Uf '¼!o lii 
: 43, 2 aR, m: 46 Gàn&

Pilho• : 2 Noae de cada um : ------- Idade de cada um: -----------
X< 

�'-,, _11...,1/;!""'� ... oo ....... <k-.' ---- ..:.v..--k .... 1 ---: e1o111néi..a.+-iiJ,,,-,,1?"-----1i-1-º ------------+1-------
• � I) • , (3., 8 :-ca1 � k'<'1+<n º" ..! <L- ! • __
Estud�eitos : �' o2� �-- 1�·!!!'� 

! ;

V tr , Diplomas tirados : primario : _____ secondario : _____ _ 

Quanto deseja ganhar ? ..,....-..-..... ------------------
Qu.e tJpo de serviço gostaria de '.t°aser ? Cl,-b2?&+ 41:tQ � .. < 
Quais as suas qualificações para este tipo de serviço? ______ _ 

" 
J • 

Quais os seus empregos anteriores : _____________ _ 
linl! � �ipo de trabalhq : 

1 

Bome de duas pessoas que podea dar in.fo 
lo 

gwptto. tempo: 

p 

1 

!

! 
ão com endereço certo 



-- -· - - -- - :f ---- � 

:So:o ; ----:.���_..;.w.,i"""'"""�......;.;i��:-------�-�:--
.lndereoo 

�---.....,....-..-..,..w----- Bairro : ���.c;;:wi,..___ 
Estado : 

....roe�...-.._...����:--- ���ÍÕilÍ..a--

Data do lf&cimento 

Estado 

..-.....-� ........ --""---�- Lugar : ........ ...i.�""'----

Estado Civil : ����e.;._ _____ _ 

Filhos : No e de cada um :--·-=·,,.;.__,.. __ ª ________ ., Idade de cada um:----------

l 

Estudo; tei tos : � i � as·:*:kio) �- . . . . . ... -� . = :: 
Diplomas tirados g \;r1mário � , �n � secondário :r • -:fiÀrro • ,,_ .•• 

outros g 

Está estudando?-�=·,...___ . ...,... .  _::::::·:: __ �------.::·::__-o_q_u�--;--�:-:�-- ._\ �
--

-J
--

�-�
--

:-:: 
Noº da carteira de Identidade � 

___ ,.. ... ______ ,. __ .,...__, .......... .,____, ...... , ..... ____ ........ ._ .. __ _ 
NoG do t!tu.: � de Eleitor g _?..._il./..-fi,...� ..... � ...... Er.-. _______ , __ """'., ____ , • ...,.,,_ ............... ----

Q fem casa propr.ta ? ����.u;,.........._i.....;A�: . .gada. ? • ___ ". .... .... , .. __ ,...,_
Quanto pa.ga ? � -- m..,.. ------· 

Quanto deseja ganhar ? . _
Que tJpo de seniço gostaria de fazer ? · ' -

..... 
Quais as suas qualificações � este tipo de serviço ? :::::-::R A:;�

1 • 

Quais os seus empregos anteriores : .»u,+:r�- ��i. 
Fi� � Tipo de trabalhQ, : 9!:!!Ato tempg : 

.....x.w: -==r-- eeenr 

e-

! -- 1

! ! 
. 

! ! 

! ! 



,, 
.• ---· -1

! 
• r

4. 
! ,a .. ! 

Estudos feitos : _____________________ __,.
J , 

Diplomas tirados : Primario : seeondario : ----- ---·---
outros : 

El!ltá estudando ? _:§ h DA<>---,,---o-qu_e_?�Ç(�-;-:-,:-:�

:loº da carteira de Identidade � �o.'º= :s�(A:C>c> M 0� ·-

Bo º do tí �, o de Eleitor : �::::içç:::,
>-

C> ---� 

tfoo da Carteira de Sa.Úde : _,y..i('_R;>;....,--,_a ........ _:::s;e;:: .............. ,.-./:::::..;-.·-----------
!em casa própria ? '-)( A�L -.�a ? _______ ..-___ _ 

to paga ? _ 
Quanto deseja ganhar ? SÇ>-') çS')i:>� . Wk ·:: :::::::: .a?:::::. 
Que tJpo de serviço gostaria de 'f'azer ? �fil�. s;\&LS::'S;;)��tSiwC 
Quais as suas qualitica9Õea para este tipo de serviço ? ".::s<., 9. :<><>-

. 
! ' ---

-·- � ...

' ! 

ue podem dar intormaç-o eom endereço 

� 

2o 

=-===w=-=-=-======•«-•-: ===• =ª===
-=

=· =-=·��==== � rrd-Ot =- �.....-----

,9J;SERVA.Ç'º-� : PARA. o uso DO CEN:rRo DE FORMAÇÃO : 

-ftt. .. ..±.... ��� � � ·�� 
fdJ- � -bo� ��� 



:, I O H .à DE 

, 

!em casa propria? --.it,,W,,;.:wc-:..-------A�! .·.8ada ?_, __ ,, ___________ ,, ______ _

Quanto deseja ganhar? ...u.1,...i..;..-��-�.Q&.�"------�-------------

Que tJpo de serviço gostaria de '.faser ? -..�� ... iillí...-------

Quaia as suae qualificações p&ra este tipo de a�rviço? ________ _ 

----------------------· 

Quais os seus empregos anterioras : ______________ _
Jirma I fipo de trabalho : 

! 

-

1 
-

-----------+----------.--·--
-

--=------

! 

! 
----------.,;-------.-------------------�--� 

! 
-----.. ------+------.. -----1-----------.. 

! 1
-----------------------------�-------... 

Dome de duas pessoas que podem dar informação com endereço cgrto : 
lQ 

OBSERVAQÕES: P.!RA O USO DO CE�"TRO DE FORMAClO : 

� �itf�-w.,�·-.-�----·--�:-=-=
; 



Filhos : __ , ______ ;:;..,.,6......,.. •. ____ Nome de cada um : 
_,,,..,. Idade de cada um: 

outros s 
ç 

&Jta. estudando ? .___,..,,, .. _,.,Y'-¾L .. - , .,.._ o que ? .. _______ , ---· -..... ,, -------·-·-w·-------·-

lfo º d.a caY-teira de Identidade � .... -� ........ R:r:S---=--2&..-..-�....: ........ ......,.,��----·.,,-·,.. .... ,...,,-"'"""''ª __ , ............ ......-0 ..... ,,_ • .,...,_,. _,.,... .... 

Noº do tÍ tu: � de E'lei tur :i _, .... ,v\..�õ=:2.-.---"'" .... 1.-...... ..cr:>-n _____ , ___ . __ ,,_,., ____ 0...,._.,.. ... -= ---·· ,_._ 
Noº da Carteira. de Saúde :: ·�°'-"=' --,:;:,__ ....,.;......:......:;;.-_..,;;;;;;.........,._.. _______________ ___ 

�em casa própria ? 4.....-- ,,.,A� ... gada ? ___ , .. -�;:-Ml_A><O _____ _.....,.. ..... == .... =---...... -, ......... __ _ 

Quanto paga ? __ -;v----__ -_-;; _<;;...,_k::,._ __ . _,. _______ _.. 
Quanto deee ja ganhar ? , &oJ 9' � _ ,..,...,,,. 

Q-'110 tJpo de serviço gostaria de "?aser ? �ÁÀt'n ... :M><>,--,cD,-t·v

soa.a 

-

Quais as suas qualificações pa...� este tipo de serviço? ______ _ 

• , .. _, :a e:-, ,.. .,.,,.,. 

! 
trna- ell'l �=-•-• __ _,..,,__,...,. ___ +o,Jes----·-•-m,.._ ______ _,, ___ .,..,.,. __ 

! 
--�------]�-----·-·------------------------

! ! 



l'ose_; -� ... ------.... ��������-------�-----
11119"00 s -"'"6,,6 ..... ....,..���-"-....._��'-+-/i_o�g Ba1ff0 : .í.l.'l,f:!.���-....

lo 

1 

,,, t 

4.
X ' ! 

Quais os aeua empregos anteriorea : ______________ _
Pirma: fiJ>O de trabalhq: 

���¼ 
1 

Bome de duas pessoas que poda 
1. 

Quanto 

t 

t 

' 

OBSBRVAÇ0ES: P.lRA O USO DO CENTRO DE FORMAÇIO: 

/�- :t= ! 

temi,o 

certo 

= 



l 

Xo=e- ; ..:;,.."'"-w���:;{4'����-�����t.:==----.-----.....: 

.-.o : ,..:.....a.....,J;.�,;a....��-aitZ;.._A,..."---

3 � • f 

• ! fl)
f 7 f ºnMtk:r'Y::P e -/__.&>e� ,� 1 °

1 4• Q ' {\ a, ,...,_ ' , 1" r8• 
· 

! � Q b À tQ a 0&3 dc0:18hc: ) = 
Batudos feitos: 

------------------------

Diplomas tirados i
li primário , secondãrio: 

------

outros g
-----------------" Eetã estudando ? _ o que ? __________ ,,_., 

Boo da carteira de Identidade ; J'...a�b-�..._Cllll&._e1.o11<.,.�1..-----------· 
No,, do tÍtui'.o de Eleitor : _,-..L-R�--------------
Hoo da Carteira de Saúde : _J.�d:4:n..,.·�-----�------------
fem caea própria ? ---r,aL-��«..�11:�=---------J:l .. gada ? ___________ _

Quanto deseja ganhar_ ? ����iw-..--------------

Qu� titpo d� ��rviç� gostaria de ·ruer ? ___.__,,.. v-.Q.A $e,\- V\�
Quais as àuas quali�icações para este tiP,o de se iço .1 

�e 1 '.1�e;;._��
--�-

Qaala os seus i.n goe anteriores : _,.... __ ·--�-----------
Pima i --,1.....,..::;.;:;.....::..::;.;;,,;;;;;;;;.;.;;..;, : 

-

Bome de duas peasoaa qu� 
lo,: 

OBSERV.l
ç

ll:ss, PARA O USO DO CENTRO DE FORIIAÇlO,

-, ......... · � .. :_:·_::q::_..,..._ __ � � - �e_� 
. . -, bo.s. �� 

�V\�
) 

• • 

-



' tªº ! 
__, __ .,.,_ _________________________ ._ __ _
Estudos feitos : -------------------------
D i p 1 o mas tirados : primário: secondá.rio : ----- ------

trGS g 
------------------

Noç da Carteira de Saúde : ______ ..,...... __ �t"""----------

! em casa própria ? _______ ....,A:' __ .. &ada ? X . _., : . .._ 

Quanto paga ? � íL,5
,. 

o:o . 
Quanto deseja ganhar ? _ ��S> :::::v,, o . _..,, X, ___ ,:_ ... -

Que tJ.po de serviço gostaria de -:a er ? ;.&;.: GQ). QJ».Q �
x,-,Q

Quais as suas qualificações� este tipo de serviço?�� 

�pregoe anteriores : � o-:, s\& ��� � 
lii:t,� g !ripo de trab'1,ho :: .Qpanto temJ?!, :

f ! 

! ! 

f ! 
Bome de duas pessoas que podem dar informação com endereço certo : 

:�. �Jl�··. R;;���:t�tr-� 
Co 

-

�p ,-..�Tac$iW :p:;l!W .,__,.�_,_,._, ______________________ �_ 



Filhos • • 

lo 

2o 

'º 

4. 

DE 

! 

! 

1 

' 

Nome de cada um • • 
Ide.de de cada um: 

150

16. 
'7 • 

o 

!
ª
· 

t 

t 
1 

! 

Estudos feitos : -1��-->-.-¼ ....... é----....... f�X ...... 4-v.7/l_cut-.._,ç_� ___________ _
Diplomas tirados : primário : r/;,, - $44 secondário : _____ _

outros: _________________ _ 
Está estudando ? ---c-tt;....,' :.-t __ ç, ________ o que ? _______ _ 
No. da carteira de Identidade : ,e.c/(q. j, ZjÃA 
No. do títwta de Eleitor : __ f ... :2 ...... °-..:ad4-.c. .. :..e .. 4:C: ........ -----------------

, Boo da Carteira de Sa.ude : _,J1 .... 0:-.-.. 1t.;;<;......._A-_v1 _________________ _ 
m 

, .-
·-" 

, 

;a.em casa propria. ? ak?ae _.Ct-.i.e,-a ? __ ;4 .... 4.,..'A-# ....... _______ _ 

Quanto paga 1 L,..J z,(úç;.«,/ild�& 
--· 

Quanto deseja ganhar ? o 
., 'fi � · · 

Que t1po de serviço gostaria de .;tuer ? ,,-\½N;� -
t . . .< • 

Quais as suas qualificações para este tipo de\JJiniço? _·: ______ _ 

Quais os seus empregos anteriores: ______________ _ 
Firma : fipo de trabalho : -

! e

! 

' 

Dome de duas 
lo 

2 .. 

! 

! 

--gpanto tempg : 

2 ct,f//(?.

• • 

,.,, 

,------------�---------------------

. ' 

•= 1S11..-:t,,,-
__________________ _,,_,, 

--



�- .1 v ti· A. 

��::...:-..,Rll���;Q..-�.;......j...i._,i;.;��� Bairro 

_____ ......,,..... ____ _
Estado 

Data do Nacimento : _,...--..r--"'-&.11:-.......-.��IW'-- Lugar:����-----
Estado 

--""-'-"��-f---------- t,,�' 
Estado Civil : .... '=-::;' ;..w;i:;..w.i.r,c��-...:...�����.;.;,.
Filhos : -��!/\N\---.-.--

lo 

2o 

_,.,,, ... ___ '::: _____ " ----·==· ......... .  �il!CW-... ..-...-1 

--- . -

, .. 
9 

---------·----�•---�---------=--------��- --

4e ' ! ªº ! 
·--
.E

a-
tud
-=--oa_f..,,,.e-i t_o_s_:_:-J;J-,--;:::-%4-�, _ _ -,� ., 

� ? 

Diplomas tirados : primario : -""'---- secondario : 
outros : 

. 

! ! 

r 

f\ôL. 
1 

----



. ... .,., 'W' -· -

�--...... �"-'-"�"---..i.-..i.w....__ ___ B&irro : ,s3bo voau-J 
_Cidade : ....i:...i�Q,,...����-- Estado : 09 N-:9

Data do Bacillento : els/ 55 Lugar : Y1@:VP:, :P�Y>'>...;.
Estado : cS>:9 � 

Estado CiT11 : _S_e.: ... t .... biRaw.'·�0-Q-----------
Pilhos : - lfõlle de cada um : ..-

------ Idade de cada um: ----------

enm :rc:: en·e-:n 

.Batudos feitos 

!5 -, 
1 o -1 

: $,.eeo . second�io : ...... --· - - ---
outros 

g _s�· à_b_m-ê ____________ _ 

Está estudando ? _ �
e-a • _, O que ? � {q +AAJ..:tc.e . 

Noº da carteira de Identidade � . X"® � ,1 � � ,1mt1'; 
Noo do t!tu-l Ql de Eleitor : ./'lvO.A � � • , .. ·-

(I 

No" da Carteira de Saude : 
----·------------------

!em casa própria? �s, _ . .&.�, .gada '-�
----

· __ sn ___ , ----

Quanto paga ? (11../f 1. ,g (J -,1, Q o 

Quanto deseja ganhar ? � ..i.., / _ 
Que tlpo de serviço gostaria de :iuer .? :=:�);�::�::: :: ::::: ::::: 
Quaia as suas qualificações para este tipo de serviço ? 7 ,.._,.,. __ _ 

Q��a�;: e anteriores �------"""' ___ .....,_ ___ _
l!,,r.!,_.ç � !ipo de tra,!>!;1.J!,q :

! ! 
�------------· _____ ,.,,.._,,..._...�----""""------i-----�-----#-----.-

f 
=,,oz:s:r_,_ ___ ,,_,1-.. ---*1?? __ ,_,_...,,..,.,_m; __ ...... ________ �v-�----_,_.. ___ _..,_ 

·-! i 

! 

! ! 

Some de duas peaeoas que podem dar informação com endereço certo : 
lo 

: 14::::::::::..::: 



.UA 

Pilhos : - Boae de cada um :·-·-------=-==--.. ---------.. Idade de cada um:
ONfzriQl:SP -

• 
m?V, 

= ,, 
1 
! -..: • l'Aft>;;:!F 51 * ;i.-a,::e • 

7o 

t:nm 1 a ..,_, 

f = 
• -.n.-z -- ·* !-,,--= • -SleQ:?rtmcrrr: lf:N<W....,......,...,.,. . .,, e::r . .,, v, 

! 8
" 

1 ---.----------------------·---.......... --=---=-::n---=-----�-wo:-------

Estudos feitcs : �--------· ___ . ___ Q ____ a _____ �---· 

Diplomas tirados : primario : � . .,, ___ seeondario : _______ _ 

outros º � ---· -----------·-=-· ·----------
Está estudando? -&oc..-..07�-- ·--------º o que?------------
Boo da carteira de Identidade : -� .... _. ... _�_ ... _91,..�---·;)¼\--··-� ··---------
No o do tf tu: ij de Eleitor : · , ' 

---------------------·-

No o da Carteira de Saúde : ----� ....... -+---....._. _____________ _ 
!em casa própria ? :½21? , --rV'.-O..c � ,,A�: .�ada ? ___ ,.-......... ,_.., __ .,... ____ _
o..- � � � 

r 
Quanto paga ? ---:-. ,., """' 

.�J_�·� 

-----------= 

Quanto deseja ganhar?-•�-------�------------------------
�e tJpo de serviço gostaria de ·?uer ? �� 
Quais as suas qualificações para este tipo de serviço?-��� 

�' . 

��;;� empre;os anteriores : -� � ���: . :.::::: 
Firma & Ti o de trabalho i

""� � cM- ��( ' ! OJVV,Jvvvv,L·LJA� ! 
-- - �� .. , � f

9!!,_Ç.�.,Q-tOJill?2 : 
-3 � 

• .......... m 

-=-=--_,..-,..,._,....,.__,.,.......=c-=----=erx---+,4,---------........ _..., -Q-••-· ____ _,,,_.,,......,,. ___ -e _ _,=,.._-----
i 
. 

----------+-----·-------...1---1)1\rt:::Q:1';, _______ _ 

._..,. 

1 



Data do 

Estado 

Lugar 
E 

Es·tado {Lv.,.1 

Está eatufiandc- ? 

�-..e __ ,_.,_.. ___ �-·-�· 

� 1;riraa.J.i-.'l 

o ·troa .."

Q " 

��� da ccxteiTa de Identidoo 

No.,, der ti t-a: � de Elei toz- � · 

e qu. 

-���

,_,_.......,....._.,.::,. 
No� da �arteira de s��de 

Qnru1to dsseja ga.�8-X°? ---��1:::=�,J,,�J..Ji.-.;) 

r"ue ti 110 de 30:t�içc gos·ta...�· 

Ou.a'} m 8.a Huaa 

! ! 

? 

I 

,.., 

--..-.---�----""--�--===�,, ....... ��-�-------.__-----. ....... ����-----,,..,--------------------""""-· 
. : 

2 

----· -t!--..---.. �411-il&--·---· .... ..,,.,_.,,.

-----�---�----·-�-------,�·=-,...1,:"""'""·----,�.,, .. __ ...., ______ _ 

• • 

����-'-""'-*"'*•ª 1:•q --�--'MV'-�--.::&��--- ;o,>--�---___,.,.�--�---� ---�� 
��� .---��-�-.,;;:;�..,-..... 3._� .... -·-:::l �·· • --��------� ..... � -

: PARA o ··so DO CENTRO DS POIDfiAÇÃO ••



4, M ""' V ... - fl -- ,. 

Xou; -'-ió...l��.i.---...... �.._...; ...... � ..... -��-----�-�---,�--

BDcl er e 9 o , J;á.�ÍlláiliiÍo,.iliiiiííilll"'"""-�� ...... :....--'-----..,..
r
,.. Bairro : --�_.,..��----

�..;w;�-.::a:;�IWí-,�.:..,..-- BBtado : ..,_..__,.......-.. __ _ 
Data do Bacimento : ���"-;.;.;;."""""'��"· ..... nl ... -W'� Lugar : -..----.---'l!--

Eatado : D./VI.JJv\O 

Estado 01T11 : � 
-�.-...!-......... ---------

-Filhos : - loae de cada um : ------- Idade de cada uni: -----------

lo-
2o 

t 
1 
! 
1 

15 
=-1 

o 

'7 . ..

,. 
1 

! 

-

• m =-• 

Que t.lpo de aerriço gostaria de 1uer? """""'"""31,.�:.u::o�----:-,---�
'1ª as suas qualificações� este tipo de serviço

J.(1'2 ,?,/� . - --., 

! 

! 

f 

1 

! 

! 

tem.E! :
-

•.. 

-

�-º�wn(l.� 3:tk: "�;;=;;-=una) �..;�:b���
=�Á�:�:::t:I?: �%:� t::-Â<V§--� :1:2::::ti';2 ...... ·----------· ---.---u
OBSE!.,VAQ�J]§_ : PARA O ,USO r,o CENTRO DE FõRMA.ÇÃO : 
... _j- ·�•--·-_,-�lda---·--------�,�----..ra .. Jr·1�;x:: J. Sr 

; 
\ "" 

·-----.,----·-------------·---
� + l?

t
tL. 



F I C, H A DE I I S C R I Ç l O ' 

C...-"- • :,, . • e )(',
No:� � '""� �,., o >-bôSl & l::CA 1 @MM� 
Endere90 : % 1e , o �� <).s � � _ Bairro : :& ;�&;To,::�:

Cidade : �'l:P 4,-.AÇ� Estado : ôQ %o �oooLJ
Data do Nacimento ; §_�X�li;:jUâ;�s�Lugar : �sh:r9n $t10&M-

Estado : -=""--..__......,.-...�........::----

,J 

Estado Civil:-· _S,_�--9-Í-�-G--------
Filhos : Iioae de cada um : _____ """"'"" _______ __ ,.. _ _,.,_,TF< __ ,. ___ , -. .. Idade de cada um:

4o 1 !a.. ! 
tt::=n rt·c i'C7 �, V?tV-· m .- - a 

Estudos :tei tos : .. !:iL.� '@8-� �' ( # 50�� 

Diplomas tirados � primário : " - • _ secondario � __ -____ _
ot:troa 8 ___,

----·-•-•-•---·------r-.•�------. .-.-----

Está estudando ? .. ,. :2)4,rx» _ -,..., o que ? ·-� i crn.Ó-K�o
Noo da carteira de Idontidade ; � °"" ,u _ .. 

No<> do tÍtu'.- � de Eleitor g � �· 
" 

_.......;..,._.._�, ...... � ....... - __ ,.....,>., ___________ _ 

Noº da Carteira de Saude : ,r __!__, ___________ _ 
!em casa própria ? - s,;

,.,,N\ 
,,Ã.��-,_gada ?_ .. � = -
Qwmto paga ? ____________ __ 

Quanto deseja ganhar ? �ryyV). 

Que t.ipo de ser-.;içc gostaria de -r'uer ? -�-... )1-�---!:lõ.llll!ll-----··---....... 
Quais as suas �u&lifieaçõea a este tipo de serviço? -----..m---·-n 

:n .J. s..�-·-· ..t�º rr A. 6 LA , . . _ . - .. - ____ . .. -
Quais os seus empreg$3rJ anteriorea : ..... == --=-=·-=- _ _,_ 
1!� : Ti o de trabalho � .9!!.�to tom!?! : 

--- ! -- .2 

, ..... --

GZat e e 

! 1 -------- ---- -----------iiwot!,.--1·----.. --·----·----.--

:.&; • ! 
------i--------------.:--,----------

���--------e----------+-----------

�om de duas p�saoas que po� m dar ini"orma9io com ende1-e90 corto : 
1 .., 



• I O ·B .A IJJSCRIÇlO 

•o

Jndereto z �__, ..... .a,,,,jlal�.U.,�,Q,'-1.i,W,,l�.....,��.....,. .. 

Data do Bac111ento i �------------- t.gar : ���..._�......,;.:.._
Batado : ��.....;;.:..:..._._..��---

,., 

4o f 

Estudos feitos : -�c;..;;;;,.,;;-..;i....,......:. ...... ��----------------
Diplomas tirados : 

, 

-......,c-........i.- secondario : --==---

Está estudando? 
outros : -

------------------

--..-;,...w...---------. 

Boo da carteira de Identidade 
No«» do t:íta:�$ de Eleitor : -�����--�------------

Quanto 
Quanto deseja ganhar? ___ .._....._�a..---------------

Que tlpo de serviço gostaria de -ruer ? _...,..""-"-'-..... � ...... IW,,,4,�._....., __ 
Quais as suas qualificações para este_tipo de 

/ l
-i,.""-'-'1"-"'..a� .... �---......a��'""""" ... .w;;:i.:.... ______ ,..._ ___________ _ 

��f{VAÇOE� : 
__,_ 

endf}reço certo : 



FICHA DE I I S C R I Ç l O 

· /o cJQCJ.lêu Ívrtia &a#$,
Endereço I RINI< rJ.&, zí: dJ., ;â) ;,& (atacv "1Zf Bairro : .l..!,;�:it..l'J�!31!!11=-�

Cidade : ,M )1J1írynw:w1: 
Data do Bac,imento : --�--. $_ Y 7 . . 

Eatado : � 

Estado : -�-----

Lugar : --"'...:w� ........ ...;.;..;;;�,-

Estado Civil � ..5'Q�7J 
Filhos : '1._ E'Ollle de cada um : -----------· 

------- Idade de -cada um: 
··- • ,_..,,.. •.

. , 

f 

.7<) 

t . ... • wr.a,- 1:1 ,...,ee:: ,, J ,. 

!ª" f
_. _________ rt __ lill ------· ___ r.a,.-ztt _________ __ 

Estudos feitos : ______________________ _
Diplomas tirados : li .. 

primario : --·-·--· .. -- secondario : _____ _ 
outros : 

-----------

Eatá estudando? __ .5_l�/J:1-------
Bo º da carteira de Identidada : -"""""...z::....;w..-....:....:..;........:.,_ ______ __ 
Bo� do t!tu;;o de Eleitor : 

-----1-��:....-..,.a�&w ....... _____ _

Boo da Carteira de Saúde : ---'*-"�"""""--�:..i;,,_......., _____

!em casa prÓpria ? ____ s ...... ·""'-------J:t ... &ada ?_, ---------· -· ___ .. ..,.,,. __ 
Quanto paga ? ________ .,_.., ____ _ 

Quanto deseja ganhar ? __ .._ ....... -....-................. -_.__.....,.. ________ _.. __ ........ �·�
Que tlpo de serviço gostaria de razor? ____________ _
Quais as suas qualificações pa....-a este tipo de serviço? _______ _ 

Quaia os seu.a empregos anteriores 
Jirma :

Bome de duas pessoas 
1$ 

f , 
,.., 

fil?!! de trabttJ.ho :

f 1 
t . 

! 1 

1 
f ! 

! 

que podem dar informação 

,..,, .. ,,_

Q!anto tC!_ml!! 

eom endereço 

Z-

PARA O USO DO CENTRO DE FORi.V.tA.ÇÃO: 

-

certa 



"'• ·" J -- • ! ,t • ' l ... • J '* �-:..

IBSC I 10

, 1 ,,. º
S 1 

•twt.. :tet toa a 3 P-> -46,/W- � 

. 
1
l
1
t

..... 

-
, , , Dipl .... Undoe a pdaãrio s _____ M0011dir:lo 1 _____ _

outroe a 
----------------· -

Bratá estudando ? �. . . o Cl'lê ? -
llo º da oart�i:ra de Identicla4e ,J;: ..J Q ; áfr-a�q;é �--%:YY-�----_-_-7

· Bo. do tí tu?to de Eleitor : L'.'.k2 q 9 ,t::kr. hx rlY to . ··-

li'Oo da Carteira de SaÚde : .... , .... cn--..a-.....o-.•• ½-Jl-aa--Ji.-" .. ------------..
!em cu� prÓpria ? .• U_ 04' a<'.l6íd ... �"t.\1048 ? __ ---. ________ _

Quanto paga ? _______ .,.,....
Quanto deseja ganhar ? ,�M . eh , 

Que titp de aerriço gostarJ.a 4• �r ! _ fa C4'
ao 

cw2 ·_
Quai as suas qualificaçõe � este t�po de . serviço ? � -eoc,&&

... -, . 
. ' 

�\..1 1 

Quais oa a us Mmll'Pafte eterio I VOt-O-Ct, d-L. krr!�
· Firma a· !iJ>! de tn.balho ,

- �� dÁ- J.�.twv l

; 

1 

' 

1
lfoma de 4ua peesoas pe poda! 4ar 1nformaoão com endereço oerto: 
10 

::Jo 21 Pra ,fuax �-vw ffev<?{& , :21 ·
º 313 i 222:Y:9< Y�, '-' ..5 ' ' 



,· 

y. 

�---,,.,. ........... -7:eett4 ___________ 
,. ______ ..., ___ ..,. ______________ ,., _____ ��---,i ... 1 ' , 

-=--º-_, ______ ___. __________ -...i"""""----f�·5�·•º---------••---•------�1i,.-.,w-=------
2o ! t6

• f 
;:---· 

_____ , ______ ! ..... ---...,-7--.--------------------,---,�-----
---------------�t:----1--t,--------·---------+&----�-� 

4e ! rª
· 

' 

--------------·i'A-

'------------
Quanto pa.ga? ____________ 

Quanto deseja ganh�r? ---'.w..;;.w_,__.,.��r---------------
Que tJ.po 

Quais as suas 

Quats os seus 

Firma: 
= .... 

••

��-���....,'l,,td!,,,.���� ........ ����W...+���;---.-s�,c_,����b.-.:-' --

lo.Jfl ..... 

---··-··•_,,a;::r,.·��----�i---·-------------

} --� ....... -.�---..... -----------
.. 

......... ,,.,,, ..... _________ �----.-e-----·· ..... ,-�M1iir""9::.,nrcr71Xlj ____ --,--· -o-e+I-·-----------'"""""

....,....,,..,.. ___________ ;,,,a.._� ......... ----------------------



.l 

-·1 • _: ' 

T ""' ..., 

Rom& � ......; ... _.,Jsda,JQ,,�,.,,.,-..�.w.......;..1,,Q,,éllá).6'.liii� ....... .u.a,.,...----�IIQ,.-'""""-""'�---
lmd0ro90 

����'*-'��� :1:0 : :t±;i:J 
Data do Racimento ___ .,&Jt,._....., __ __._..::.-_ Lugar : %íAv:at �uea� 

Batádo ... tL,_n _ _ 
Estad� 01T1l : - �Q. �

,� Filhos : ���"""-..,u.,c� 110118 de cada um : 
- Idade ·de cada um: ----_-------

----------r·-·-.,..t ---... ,-•--·---.. ------••--:e-=----, .. ,-----= 
lo' 5o ---

-ctrn-o:: l-sa --fc ---- -- .... r 1 •
2o 1 16 • f -
,:- --- - .• ____ ,.,.,. 

__ I - f7o ___ ., re·--- t ------· ______ ,.. ___ ........,.4,.... ..,.,.,.,.-,. .......... Jl · • ..._. ________ ,, ________ --iil--· ---
4 e

· 

!ª
· 

t 
--.:a,...,. E •zr ?Teeeae« · ...,_ p� 

E8tudos �eitos : �.-.;:.....��,.....__,;�����:=:.-..:-=�;...-,.__ ______ _

Diploma& tirados : ...... --=--............. ,.,. ______ .....,""'. aecondário : ___ ,. ---------·

Firma: 
-,,. ..-,.-:r-., 

ot1trea 1 _9 __ 9"""'1...,. • ._).; __ · ..... :>A.S_'2.,_:_:ã ... -..... �-- 6..:s.--· _____ r. ___ • --

--

1 
T--

----------+.-----------1-----------

·! l 
.•



-- ......... w ..... 

Pilho& : .Noae de cada um : 
--...:.ãiã::.i-... -... é----.. ---. ...... " Idade de cada um: .......... , --::or:::::::---...,,.� .... --------

1 ., 
! r - . 

.; ... !
5º ,---�� 

·-

Bo� da carteira de Identidad 
Noº do tí tu:. ij de Ele! tvr :; 
Nou da Carteira de Saúde �
!em casa própria ? _,/4;..,

0,
-o4,.« __ - m 

1 • 

........ .,.g-

F). ? 
-----•....:.O.>=,.._.._.. ______ __,""'..

Quanto deseja ganhar? • 
Que tJpo de serviço·� ataria de fa,;er ? eva�

� 
.. _.. 

Quais as suas qualitiÕações para este tipo e serviço? � 

F r:-:-•e - -= • ·, ••a:rcw 

·-=-e 

:C:G" 

Quais os seus empregos anteriores : _________ ---------..-+---

Pirnta g Tipo de trab&!,�: 

! 

f 

-
. 
* 
y 

que pode� dar informação 

-·

com endereço certo 

·I



PI OBA DE IBSORIÇlO 

N011e de cada um: 
------- Idade de cada um.: �----------

4. 

.eitos : -------------------------
Diplomas tire.dos : primário : s · ;A;;;>-, 

, secondãrio : -----·-
outros : -

-----------------

, 
Esta estudando ? _;'}""'ffe>--------- o que ? ________ _ 
:Ro o da carteira de Identidade : _p_2_4_,_5_g_5 ____________ _,,_ t
Bo. do tÍ ...... �-� de Eleitor : � IIW Y ...,l.._0""',_Sq�t :tL:i.i-&..aiC..a¼oQIMx--------------

NO c; da Carteira de Saúde : 
-------------------

!em casa propria ? __ -..w ________ A:f.· • ..gada ?_,_......._...._ ______ _ 

'\ 

Qwmto paga ? ----�---·---
Quanto deseja ganhar? --�/-¾?�1-·�,---------------
Que tJ.po de serviço gostaria de -rasar ? ��""'-"�� ........ ���----
Quais as suas qualifica9Ões para este tipo de serviço -----·-

Quais os seus empregos anterioras : _)G:_-°""_,,_c'õ:e@:_._2 __________ ,,_ 

Fi:rm, : fi;po de trabalhq : ,Q!yeto teme : 
f f 

' ! 

r;spacac • . tiaaw• 

Bome de duas peas as que pode dar informação eom endereço certo : 
lo J, 

,-:-, ' 1 • 
".":":-

J () • "I> 3 1 J 
�-- -':.!�-94 »- .;p, • -

-- � ... � ..... º -· -

;;;:: J��. : 

OBSE!!AÇÕES: PJ.RA O USO DO CENTRO DE FORMAÇÃO: 

= + - � � 1 #;' �, t1«:u,. � 4�eu:/Q - -&p ·



Y I c,H A DE I N S C R I <; A O 

Jlome , Jll,,1JJ J Q_ )J � 
Endereott�Ã; ��JQ.0 Bairro : 1çf+C:;;;;;R

Cidade : � ��'-J.- Bstaclo : � � .,, 
Data do Nac!mento :i'c; j�§;§s:iÇ : Lugar :S?i:;��;:;;: 

Estado : \\e), SY>&1ntO � D&:>\ Ct 

Estado C1Y11 : 1os;; G o çSt � _
Filhos : _______ Nome de cada um : 

Idade de cada um: ----------·
=1

-
0 
-----·----.... ,-----i, ... 

5
-------------, -·-----

-=--· ---------+1,---ilt-.:--0-----------+-f -----� 
2o ! ! 6. f �,-º ----------rr--.....,rí-::

1
:--.--------· ---.-, -----"'

! !ª · ! 
-----------.--�-------------------

Bs tudos feitos : 
----------------------

D i p 1 o mas tirados : primário : secondário : -----
outros : 

-----------------

, Esta estudando ? o que ?
Boo da carteira d_e_I_d_e_n-ti_d_a_d_e_: -:_,�-i����::���=-.�=-- N> --------

llo. do t! twta de Eleitor : 
_____., _____ ......, ________ _

No º da Carteira de Saúde : ___ --""'\, -6'\, ___ -tq __________ _
fem casa prÓpr1a ? -------�r��a ? . )( ..

Quanto paga ? � o1 t;r;(") 
Quanto deseja ganhar ? _ SaS>9:S:5\ .. ,;dQ --
Que t:tpo de serviço gostaria de :;'aser ? b,»\..hDC>bP:d& ,'½:>&b -·-
Quaia as suas qualificações para este tipo de serviço ? :'.:::;;:-&D,

'> 
t:tt�-

� 
......,_ ' 

.P&e, Si\ V>� 2-A o, 'Rz h-Ád:> . . 
--

Quais os seus empregos anteriores :�&J::>A-�s:::t:J.. Sµ,0 o- e.&s:�� 
l'irma : fipo de trabalho : Qyanto te!i!P;! : 

! 1
tas •*•

li.,d,·_lf __ � __ -__ ffi1t�.;.......�.....;.;.;-=·-.ac·-------------+1--------
! ! 

i 

' ! 
Bome de duas pessoas que pode dar informação com 0nder0ço certo : 
1\()\2;� r� �½)Ç) �)-<t>R �e {;� ·

---- =-
.. Wll 



V 

Diplomas tirados : primário : ---···--·- secondário : _____ _ 
outros : ------------------·· 

Está estudando ? -�---------- o que ? ......:::;::._, ________ .. __ _ 
No ., da carteira de Identidade : --��_,,;;,---;;_ _________ _
No. do títu::, de Eleitor: 

-------------------

NO e da Carteira de Saúde: / r--------------------
!em casa própria ? ---�-c,, ________ ..... _A.:t.':.&ada ?_.-.:wtxx;;.;;'......,___, ______ _ 

Quanto paga ? C/t,Jf_ Z!f2,0 , oo 
Quanto deseja ganhar? -....iM:�--� ........ _,, _· ----·�------------·------
Que tilpo de serviço gostaria de fazer ? �� •
Quais as suas qualificações para este tipo de serviço?��

__, . 

��), ,_,.,.._ G ._. 

Quais os seus empregos anteriores : �N�_;Js;,/w,�-� ;S, � • ___ 
Jirma. : 211>9 de trabalho : 9W:m,to te!!!E!! : 

. i?� <:fL-:JevvvvC� ! � o ..-o.¼.,� _, f 'l Ovyv<j/;J 

º
Ih& : � � ,-;-" i e4 � ------�--·

! ! 

----------�i-----------.!-------------· 
f ! 

• 

! ! 

Bome de duas pessoas que podem dar informação com endereço certo: 
lo 

&g::0-- ,., 04 As «Jk� -'é/2� j ·Z7Q:YOy �(-v\. 1 ¼) �¾�-
• � � 

> J > 

� - -n-º �vtAA, ' 



;:� � 
DClt!tNOTt J::;; �t'.vvu,__ --n..<!#'i � • � 

C14&4e r 11,�'1� tdo : �fy c'Jv �
Data do Bac1mento : 26 dJ.., �JJ..,J.9L/,b Lugar : 'J.t:ô-.,� 

Estado : � dJ.., � 
Estado 01 nl : �- - \'u.,qJ.v<l.e - �alo..
Pilho• : _,;;;;-_ �----- Noae de cada um : -

Idade de cada um: ----------------

1. 1 ,,. ' , .. 

! 16.
r- 17 ..

l 
,. t 
4. ' 1ª· ! 

Batudoa .feitos : ----------------------
primário • -• •D 1 p lo mas tirados 

, 
secondario : ------ -------

outros : 

� Está estudando ? _......., __________ o que ? __ __,, ________ 
Ko. da carteira de Identidade : 
Bo º do t! tu:.� ·e de Ele! tor : ------------------
li O o da Carteira de Saúde : -------------------
! em casa prÓpr1a ? --�-cJ _____ A.1 .tgada '---�----......... _______ _

Quanto paga ? 0vp :U)O , 09 

Quanto deseja ganhar ? n{� .. .. ,. 
Que tJpo de serviço gostaria de ·t"-aser? --� ,. ���� 
Quais as suas qual11'1cações para este tipo de serviço ? ;J;.wrv �� 

Quais oa seus empregos anteriora : s?½?:0( o0..,, #�
Pirma : fipo de trabalho : Quanto tempo : 

� oJ_ � : AAl<1V-..J �-,�• •ÜGS(? 
; 3 cvvvO--o ---

1 

f ! 

-------------�----------.....j...-------------
1 f ---------------------------------�-

Bome de duas pessoas que pode• dar informação com endereço c0rto : 
lo ét.rzx ;' Gt'N&,, � -¼'.:C,'V\,<1\,,, �� ,' 'J7:0&9Y J�

d,.,(] ' _--n SJ (� �) •



C'HA 

Endereoo 

Cidade 

Data do Bacimento 

Batado 

.. 
D 

Estado 01T1l l �00< -· 

• J.J,,J.i....,..í,lilQII� ...... --

Filhos : _______ •oae de ead& um : 
Idade de cada um: -----------

-· 1 -- t lo - 1 
2o r 

15 
1 1 o 

16• 
'Z----------..;.----.�------------i,.,._.,_ ....... , .......... 
"º 

1 

170 

4o 
!-, ' 

f ,s.
1 

Quanto deseja ganhar?�����:.-...... _.;;.._.......;; _________ _
Que t:T.po de serriço st,s 1a à .r.amer t -JV:u4axrv-t--------------
Qn0 e as suae �1:ticaqõee � eat :tipo de serviço , _____ _ 

Quais os seua emprego 

Pima 1 ---

' 

• • 

,1 aa<Jeb 
1 

---------------------...... ----------

.....,_ T - -
,- 1 

! 1 

Dome 4e aua pessoas 1.•e pod 
lo 

2., 
��---------....-----·�--------------------

�t-iM· • * r
p,ce==

e

=
--

-==================== ....... . . ....... .,,......... .... -ffll!J"""' w.� 

: P.uu. o uso DO c�ao DE 1omu.çl9 : 

\llw.4 dS}. Chow CM � � 



. -

lloms: .-� �. l}atw j4� __ 
Bnder•t• : � 0-ftN'<./v�cVYVOt, 1 _ .-êGil · 6 · _ lJ&ino i J0&96-:

......

Cidade : :q0;11;0-: f� Estado : fi.,g cÃ,(, ;}� 

Data do BaclDlento & d1. � � ot<..,J.<J 31:_ X,ugar : � d.-0 ��� 
Batado : � J0&;0= , . 

--r 

Estado 01Yll : � 
-----------

'-'e\, 
- -··· 1' ilho s : 4:f?n BOII& de cada um = 

Uada 4e cada um: ----------

2., 1 t6• 
: :: : : : : : :::: 

'º 1 ,,. 
•• 
.,t11doa :teitos 1-

-

! 

1 
1 
1 

----------------------
p , 

Diploaas tindos : primario : aecondário r ---· _"_____ ------
outres 1 _... -----------------

Está estudando ? � o que ? ------------ --------
No., da carteira de Identidade : ---------------

. · lio. do tí twlo d!';, Eleitor : ------------------
1f oº da Carteira de SatÍde : --. ----------------

, \ fem casa propria ? ____ � _____ c:�a f_-:;.::, _______ _ 
Qwmte paga ? ---�-------- ... ,_., ..... 

Quanto deseja ganhar ? -��--/.-·--------------
Que tltpo de sen!ço gos-�1a _4• fuer ? �vvt-Ov .,. ...... 
Qaaia as suas quali.f'ica,;oe eete tiÍO de serriço ? � � 
�. 

Quais os S$US �mpreges anteriora : ��(8!0�0- _ Jf�éwv 
Pirma , 

,. J!AA 4e t1'aball1..2. : 9!!!!to tego , 

wn( � j();yVVv� : � }· m 
1/ � 

1 

' 1 

1 1 

-



Cidade 

Data do Bacimento 

Betado 

Estado 01T11 : ----i.��-.;;.::i��.._ __ � .......... Gô7 .. �o -
Pilhoe i Nome de cada um : 

Idade de cada um: 

'1 • •

,a .. 

outros : -

.,. 

T 
1 
! 

------------------

Está estudando ? ___ X) .... --º---º---------- o que ? ________ _ 
:lo. da carteira de Identidade : --��

-,.:
��e:i;��, ,�, �g ��==--½&:&\��_j't&-0��----

Bo. do tÍ tu;�,t, de Eleitor : _____ t;._.t>-..�___.4,..1..,a,,..,.f ...... ,Á.._" ___________ _

Bo. da Carteira. de Saúde : �---J;.La-.1/P:a;2�a::.i\9!.:t?9::.n�--��> •> ____ _ 
, (\"' � .., !em casa propria ? JL ap .l.1.7.gàda '---..... ��....,_ ____ _ 

(t{18J.s os seus empregos anteriores : "t,<7v.:),()I.., d 1 �

l.Pirma : !1 Quanto tego : 

--

f � ,r.,<) 

1 

certo : 

��&0-..;;, 

.
..



.,. 

1. 5. 

2. ! 16- 1 

,., ., . 

4. 
' ,a.

! 

Betados :teitos •
I • 

DiplOIIIIIS tirados , 
s /th, • prillário • , 

___ secondario : _____ _ 

outros :---------------,-----
Está estudando ? ___ S_._j_.hf _______ o que ? 1-� S � R t'
Koo 4a carteira de Identidade : --""'"'"--.-----'-........ ------------
110. do tí ��.o de Eleitor :

___ _;._....,....,. ________________ _ 

llo. da Carteira de Saúde : _______ t/,...J ___ ,,_-.... r ... 1_· --------------

�em casa propr1a ? _______ A.�!:i..gada ? __________ _
Quanto paga? ________ _ 

Quanto deseja ganhar?--------------------------
Que tirpo de aerrtço gostaria. de taser ? _____ ...i-; ______ _ 

Quais as suas quali�icações para este tipo de aerviço? _____ _ 

Quais os seus empregos anteriores • 
Pirma: fi;eo de trabalho 

! 

!. 
! 

r 

• 

f 

! 

t. 
' 

,QJ.lpto temJ!! 

-

• 

-�
Bome de duas pessoas q�e pode� dar informação com endereço certo : 
lo f' -" , 

:���Q�,; :2tz.;r ;:iO�
.!)BSE�.!!.º-º!§. : PARA O USO DO CElfTRO DE FORMAÇÃO : 

� �- -�-- -<\;; : •= ·--



2. ! 16-

' ,a . 
! 

-

Bo. da carteira de Identidade : -.:..w.""-=--...... ;iw..i;.....ir;.M--..--·-----

llo.· do t:Ctur.o de Eleitor : _q_q_7 ___ ,2...,.õ> ____________ _
Bo. da Carteira de Saúde : <X\� íP'vhP 

·, ,....fY.: 
........ ......., ___ _...'---__ �-----

!em caaa propria ? . AY<01 /242 A.:t-;,gada ? __________ _

Quantc paga? _________ _
Quanto deseja ganhar?--����----------------
Que t!po de serviço gostaria de ta.ser? _____ d._Â.),..J_-_\-a..-_______ _ 
Quais aa suas qualificações para este tipo de serviço? �th-vv����� 

"' ' 
tt\�' ------------------------------------... ·� 

Quais os seus empreg�e anteriores : _______________ _

Pirma : fipo de trabalho : Quanto tempo : 

f 1 
-----------------------------------

! ! 

.... 1 -- . 
' ! . 
! 

- .s:a·:t#Zlf:···· 
' 

"�- ·1;t.s-===rnr:: -
. 

t ! 

:Nome de duas pessoas que podam dar info:t"ll!e.çio eom endereço certo : 
1 C '6� rYl, 4J j:;,,' I 

....... -= d -·· 

�.lllA-� ·-..y..,,--,,,,,,. 1, ..... -,!';� 

d-O� 
ft4-(;(A;)!o -



.D.IS 

{ 

���.;;,i.J....J���raJ��....::;��'- Bairro : _________ _ 
������;.;.... ____ Estado : �--.-....... /\.M

--
".J,.JO

____,

Data do Bacimento 
Estado 

T-,..ar : � � e;� ______________ MUc) � � -

Estado Civil : __.����'--------
-Jlilhoe : - !loae de cada um :

------- Idade de cada um: _
_______

__ ...... 
t 
1 
t 

! 

15 
1 • 
16. 

n • • m:n-

! 

'111-tud # it 3:. 
o... - ' � ; J 

,,. ' � os .,.e os : -..... �-.....:-� ............... -m ...... 'Â_-"Yl,,.......,:.._-::_o_i _v'-'�------------

Diplomaa tirados :.primário : _____ secondário : ______ _ 
outros : -

-------------------

Ea tá estudando ? -�---------- o que ? _________ _ 
Bo º da carteira de Identidade : --

-------------------
Bo. do tí tw��o de Eleitor : __,. 

-------------------

11 o. da Carteira de saúde : 
--------------------

! em caaa própria ? --�-· _________ A.1.2�a ? ____________ _
Quanto paga ? __________ , 

Quanto deseja ganhar ? _Uv.tt_,_._>4_p_o�),._..o_o _____________ _ 
Qu tipo de eeniço gostaria de .fue:r ? CUtv\&"YY\..C- ri,1./\Â/':v 
Quaia as suas quali:ticações para este tipo de serri.ço ? � �� 

..... . 
�· l :e,

Quais os seus empregos anteriores : ����dv._���0�. �
"'

;:::;��-�-----

l'irma I fi:po de trabalho : 9!:anto te!J!! : 
&:v.J;Óv d..l.,, k, .-1 1 � yV\.: , , 4· "°"' f 1 �

! ! 

! ! 

r ' 

Bome de duas pessoas que podem dar informação com endereço certo : 
lo i,,<µ,dJ:) iJ, ;;,{.,() �Á�� Q,._ l. rl,Â_ � _ ..,_..Jr�VV\A.,' ¼ 

============:;::=================--=�-------



lo 1 
1 

2o t 
,,, ! 
4o ! 
Estudos feitos 
Diplomas tirados 

outros : 

15 
1 o 

16. 
!70

!
ª
·

. .:..........:.--------

- . ----

, secondario : 

... 

1 

r r 

... 

··= ...... 

----- -------

------------------

Está estudando ? ·;C\ a� o que ? _________ _
:loo da carteira de Identidade : _o_�_....,. ____________,,
Bo o do t{ta;-o de Eleitor: _:.Jd.....,'.;)_t,_\><>.--º-C-Í: __________ _ 
Bo. da Cart�ira de SaÚde : ___ JL{) __ ___,�

'illii----J,,,1,10C ..... Aa...------------
t• casa propria ? ________ '1:! ·r::.aada ? __________ _ 

Quanto � ? _______ _ Quanto deseja ganhar ? Q.c- :2> s 1 ,. C A 'c\ {QAÁ ;O .... 
Que tipo de eeffiço gos�la de fuer? C�oo0sé:R di W#M:
Quaia as suasA quali:tice.çoes para este tipo de serviço ? 1g çy;y;\ 1 ·- • 

... e.<Yr-_,,,.,..��-JJ ... 4.· ... ki ....... O.wC ..... Á. ... · G?\;;;;..-_, .... J&.,.,__ __ CQ�--��º-Or:i...-... fu��<----------···---

Quais k seus empregos anteriores : . . 
Pina a !1:po de trabalho :

! 
Qp.anto tempo: 

f 

OBSERVAÇtsES: PARA O USO DO CENTRO DE FORMAÇÃO: 

-------------------------------



----·--- 4o bleato : �i,1,-6..,.�íQ,Ql .... """"'.,.......i....,.w ... �--
•taao

._tado C1T11 : -�-...i""--"""4o.--""'!"l------;:aa;;;..---

P11hoe : S ico0 lloae de cada um : __________ _ 
--;;, Idade de cada um: 

:: 

Batudoe fei toe • G:;_õ 4 = q
0 

.i:,a Gex,q if> loiíf 
Diplomas tirados : primário : S /01?0.

secondário 
outros =-�...::.-'í'�é..,;;.!.;/J,,��,iQ,,Q.....,.,.�i......lliQil:�.....-;�.......,.

, Blltã estudando ? C::(\ CL? 
Bo. da carteira de Identidade : ..... '""""iii�a....aaa....._.llllWIGill,,l,l,a,AIWi-..�""""""�..-. ...... � 

Bo. do t{w;-;o de Eleitor : -�--...._�......,.�----------
• o o da Carteira de Saúde 

�em casa prÓprla ? �......;..--.,...,_ _ _...l.i:"pda '---� ..... '-J...�---
1 

Qwmto paga ? -�------
Quanto dese3a ganhar? .,... __ "-i,;i...o.a.w.....,.1."'-Ao.,,1�---!""-"--------
Qa.e t.tpo de eeniço gostaria de ruer ? __.i...cw:..w....:...,�w.li--...... �� ..... -
Quaia as suas qualificações para es·te tipo de se 

Quais os seus empregos anteriores : _____________ _ 
Pinta : fi� trabalho : 

C? tf9\. e Ad>. a r §.&½êá: i ;;: :ood 1 
=' ! 1 
.. i;::n:-..º-, _ _., .. 1..,4,.0Y'.\....,_...,.,Q..,_ __ .... ,i--------------11------------

0 aon....: 8 & 
! ! 

t t 
f ! 

! f 
dar informação com endereço certo : 

-

-



JJ .. 

Data do Bacimento 

Estado 01T11: 
-------------

Pi 1 h o e : _tJ.,,... -·-----·-- Bome de cada um : __________ _ 
Idade de cada um: 

f 

! 

Batudos feitos : �'()'""""""'M�tm""'"""�á�4�ai;;,i.,,.i·Q.· ________________�·
,, , 

Diplomas tirados : primar1o : __ ,:;:;; ____ secondario :
outros 3 """"" -------------------

Ee tá estudando ? __ aaíia _ o que ? ________ _
Noº da carteira de Identidade : _:2 .......... J_:9_') ...... : .... ,, ... /_g_J_ _______ _
Noº do t:ítu;:a. de Eleitor � _8..,;;8-.,.'l__:J

.....,
!-/ ___ �--------

Noº da Carteira de Saúde : .... 3 ....... 4_8 .... 9..___�----------------

Quais os seus empregos anteriores : .....,,....""'""'"'-=--��.....i..�---.�..,61i.ia.'-'-"----

Pirma : Tipo de trabalho : 
! 

__________ ......, ____________________ _ 

! 

Bome de duas peseoaa 
1-

.J:ifil -

! 

f 

eom endereço certo : 

ODS�E!!ÇÕES: PAl:'1.A O USO DO CENTRO DE FORMAÇ!O: 

-� - --;�, 1 �- .,
--t-. � --------·wll'C"W--Wtu?--,__.�. �



.,.,.�. do .taato 
:Betaclo 

à ... ... V ... . .  .,_,_ -

Estado CiTil : -���,t::>,,--.ha-&:?:--.iÀ-..-o.-_____ _ 
Pilhoe : � C3) B'Olle de cada um : _________ _ 

"\'. ' Idade de cada um: 

! 

! 
Estudos :feitos 
Diplomas tirados primário seco-----

outros....; _________________ _ 
Está -estudando ? ""C'),,.Jo . º€;ª ?
Bo<> da carteira de Ide;tidade : \A� t;L �- 9#:'5 ���
Bo o do t:!tu;:, de Eleitor : ----��� ....... ���,.__t:;;,""''-.__7 _________ _ 
11'0. da Oart'!ira de Saúde : "-_ V"-'<,;;;;;::-� : : 
tem casa prop:r1a ? "'- � J.1·;,_gad�----�=--...�---___ _ 

d Q 
o • \t:P

Quanto deseja ganhar? -�;......J,,,,.:;W.-��'-=�-...... --------

Qae tlpo de seniço gostaria de 1'aser-? � � \.A.Nv._

Quaia as suas qualificações para este tipo de sen'Íçoi �e\.

àw>&--. 

9Weto tempo: 

! ! 

! ! 

!)BSERVAÇÕ!§: PARA O USO DO CENTRO DE FORMAÇÃO: 

¼e· I� 

1//-0.4 � -/fe fv ,/4



u 

Bstado Civil: 
-------------

111 h oe : _6' ______ Bome de cada um : ___________ """I 

Idade de cada um: 

' ....... 
,1�-� 
t 

Estudos feitos : 
-------------------------

D i p 1 o mas tirados : primário : __________ secondtÍ.rio : _____ _ 
ou.troa: 

-------------------

F,stá estudando ? o nue ?.
------------ "$ ---------

l'o º da carteira de Identidade : � --á-wv _........, _____ ____, __________ _

No., do t:í tu�:� de Eleitor : --,,".?L1 � 
-------------------

Noº da Carteira de Saúde : � -t/� 
-------------------

! em casa própria ? -�------A�!.·.:gada ? .áin:;v ,
Quanto paga ? o...:tt to , o-o o

Quanto deseja ganhar? 0,, __ ,11._�_o_,o_o ________________ _
Que tJ.po de serTiço gostaria de fazer ? ___ k-__ �----------·· 
Quais as suas qualificações para este tipo de serviço? t?wv � 

Quais os seus empregas anteriores : �,� 
Firma : fi de trabalho : 

r -

4-YVV� 

Qg,anto tempo: 

i 

! 

-

! ! 
-----·------a---_,_--------,---,---------. 

• J as.arama e 

f ' 
-

-----·,··----· __ ....... , ________ ,....,.. ___ .. ____ ., _________ _

?leme de duaei pessoruJ qua pc;d dar info:rmaçi.o com ender ço certo: 

::� � 4· ��� ,, =�-.:-J_.5_1_�_. ----------

,_,.,_,.:1 ttns ��,-.�-""1!t_., :.oe• �=-.::=-==-=-=-========== 
��----........... �..ar- � ......... � ,-.,- _; ....... --....,.., -

9BS.�f!!-!!J2!� : PARA O '030 DO OFJh RO DE FOR.ili.A.ÇÃO : 
/J + 

-----....u 7-::,f._�--çrc:mree· ,... -->....... . um•• _ -.:s'.' . , 

�ol:, ��-:�(4 � _, -- �� 1:h �--�.���,;;__---



� I c,a A DE I B S C R I Q 1 O 

Cidade 
Data do Bacimento 

Batado 

P0,sse. 
: @,,J,o N:P:t Y 8' 4 9 4íH • Estado : _c_f?& ..... '_o _____ _ 

ÇQC/ NfAM :k>w j � L( / Lugar : .....,.�.....,..a....,,,l���-l 

Estado C1T11 : _;:;;;;C.-.:;..-..,;�...,.;;..:,..... _____ _ 
- ��ko cl ' Filhos : f = Nome de cada um : . • ):9:a)MQJt;\o oJo{J

Idade de cada um: rr 

r 
1 

t 5 
G S¼A.o s 1 . -

1 º 1 =· 
-- i !7. t 

, r
8• 1 

Q � 
' , 

Estudos feitos : •••• � •. ---��.w---P�d?:ô..a.�4...------------------
Diplomas tirados : pri;t;;i; : ,� �econdário i ______ _

, 
outros : .. J.D:,_,;;;;;,,;;,_,.0.-.-lo-.rga. .... 0-,fllllli11i-:9>-..---------··--

Esta estudando ? ---------�- o que ? _______ _
lfo o da carteira de Identidade : .... 3 ....... _-1 ...... :t ... 5 __ . ___ o __ -1....-t _______ _

· No. do tí�o de Eleitor z ...... h ..... · _S? __ Y......,j ____________ _
Noº da Carteira. de Sa.Úde : _____________ .....,. _____ _ 

� � 

fem casa propria ? _,.,_:.....-...,c;,1i"'--'------.l:L'lgada ? - -----��-----

Qwmto paga ? --OO......i. .... 9\......a9?-----
Quauto deseja ganhar ? o__ ç.o a:n ½mql7 ....:.;;_....,,�:;;..u---�r;;.:..;.�.._ __________ _
Que t!po de sert"iço gostaria de fuer? �IIQ&"-���--��:JQ,,.'---
Quais as suas qualifica9ões para este tipo de serviço

Quais os seus empregos anteriores : _____________ _
Firmai fiJ>O de trabalho 

,- ? 

! 

• • 

' 

1 

! 

! 

Bome de duas pessoas que podem dar informação com endereço certo: 
l o 

• • 
-

�-� �1-,��-�'----��q-----------�-----

--

-·



F I o,g A DJ I B ·se RI 9 1 o

Endereqo -------�....;;..,.. ..... _..w.��-Bairro : _________ _ 
_..,......,��..,..,._õ:1iWi,;;�----- Estado : -�-.IW"-lw....---

Data do Hacimento 
Estado 

Estado Civil: 
(j) _..a-.;......,...-..�------F ilho s : ;L, B'oae de cada um : 

-------- Idade de cada um: --------· ----.. -

f º p:: �::;; T,a:;::: � : ,::5 °::: : :: 
�e �;j"'lt/4v . JHW S- Cytã&&ÍCL !,A_ v ti 1 6 • 
'º 1 !7. 
--= . . •tt . a .,,__,,., J 

- . =-- T 
1 

f 

u z� 

,e 

Estudos feitos : u o.. � • / -ú..o 
Diplomas tirados -:-�-r-�-�-�-i�...,.cvc,_: ______ a_�-�-·�-n_d_

ár
_i_

o
_: _________

-------

outroa: 0--------------·----

Está estudando ? ---:..io..x:d.õ.------ o que ? _______ _ 
!fo. da carteira de Identidade : _ftl,__Q-{_; ___ Z:,..'.J;;'.1_, __________ , __ 

· No. do títuRo de Eleitor : ___ J_b __ , __ ,_3 __ ':>-______________· · 
Noº da Carteira de Saúde : 

_____________ º _____ _ 
"!em casa própria ? -··--m ... M..-? _____ m M 

________ .,_.,,._ 

Quanto deseja ganhar ? ____ """"'_.,......,. ....... ...._,w;;;;;;,-=:...----------·-·--

Que tipo de serviço gostaria de faser ? · 'AI_,,. o a._ 

Quais as suas qualificações para eate tipo de serviço ? ____ ,,._. ,. ......... .... 
--tttUt:-1---------------------------· -· 

Quais os seua empreps anteriores : ______________ _ 
JirlJ!!: fipo de uabalho: 

! 
�to tempo: 

! 

�----------+-----------ii-------------

t ! 

. 
! ! 

, ·-----1tid. .... �V!_....., _________ .,_ _________ _ 
' ' 

Bom€ le duas peeaoaa que podea dar informagão com endereço certo: 
lo � 

· 

.9.fil:_1-tª-,q<J!S!l : PA.?.A O USO :00 CEI�RO DE PORM.lÇÃO : 
---� �+ -----.. ----------r---r ____ n ____ ------r--------·-

� � �-.>�� �-":--f ..... '(,_�---·-w_-__________ _ 



DE IBSCRIÇlO 

-;,a 

1 
• n· 

2o f6• ! -
1 ruu,-.o ih• 

• ··= �
'º !7. t 
�-·--· -----·-----+!-=-0--"'""il!--------------11-- ----=--�
4. 

! ,s.
1 

Estudos feitos : _ 
---------------------

p , Diplomas tirados: prima.rio: seconde.rio: ----- ------
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NOSSAS AS MÁQUINAS 
QUE MJVOOS 
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JÁ VOU ME ESPERAM OS CCMPANHEIROS 
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1. Q-ú�ndo; f�l"õ 'de '-'1gr�j a/· iiést·e pap�l :quero�m�_: ;e ,ferír ao que ···qual--
9-uer· e--studio-so·- vê .nela,iá�o'.-_e:stru!ur�_:·-: di�-�es·e-·;- _p-�róquia', �rUÍ;O de 
Jovens, P.O. , grupos de homens·, éoordenaçao._de Circules Biblicos ,
C<::ns�].ho Comunitário ... �" . , . . _ . _ . , _. · _ - _ · · . 
So indiretamente ;me -.�uero ,rí�:fer'ir7 ao qJ,1,e_�interessa como·. :belação en '
tre as· pessoas déntrQ _-da ·rg·re'ja. Est:é ·-assuntõ· é importante e comple
taria e "corrigiria" -:este p·a.p�l, mas não é possível dizer todas· as 
coisas importantes ao-,mesmo 'tempõ., .
Embora como cristão e Padre a -Igre·j a mistério çle fé, a Igreja Povo-pe

�eus, a Igreja corpo peregrino def· Cristo, s·ej"âm mui to relevantes ,nâo 
e sop, este aspecto que f_alo de::

7 

"Igreja". 
. ' -

L. Esta observação define també!T'. ·o destinatário, o "povão" não parti:_
cipa deste debate. Não estou dizendo que não deva participar, .. mas

·constatando o fato. Para ele, o àssunto não chega a ser problema. O
problema sé- coloca para ''a gent€ de Igreja'.':· padres,, agentei;:; :de pas�
toral, líderes de comunidade, catequistas. 'Não creio que seja - "cleri
calismp" ter clareza a respeito disto e falar ''nós li a res.peá, to deste
grupo._ . . . , . . , . _ 
A Igreja como organização, instituição, não deve·endossar- ou apoiar
um partido. Mesmo que em certa área, um partido X fosse. 'ôbj e.t:i-,-vam:en
te o melhor e mesmo que a .  quase totalidade dos' éristão·s ·Q apoiassem, 
não pode, nem deve a Igr:fej a apoiar of icialrnente1 ·e-ste · 'partido.. . . --
Claro que mais ainda, se honestamente a gehte vê, que :-:ino!2pendente da 
minha opção partidária, há ."outros� p;artidos que re:pPesenta.m. metas ,obj e
ti vos, idéias de mudança, no sentido de uma· socí_�çlâde.:�mâüf é.Pªrtic'ipa-
tiva, mais igual, mais livre.- ·.'" .... · 

- : :_ ..... - -
Nenhuma decisão hµmaná consegue envolver todos os valores e111 jogo.Daí 
que a ab;ertur� para o·· diálogo com aquele que dá uma prior.ic:lade- ·�!TI pau 
co diversa aos .. mesmos valores, µie enriquece e enriquece O.',:qu;tpf_)·: .. Ã
Igreja sevia um espaço excie�ent� para este tipo de debata� d�4ialo-
go. Não tém sido

5 digo/ Mas rse _ela- fecha com ·.um pa-r-tido�- n'.ão- pod13 ser. 
A Igreja não tem a. missão de tornar esta decisão c;:óncreta, por-,..nehhum 
fiel. Assim como eu vigápio .cooperador posso por· exemplei NéI:. qu�. s�-
ria mais sábio Rbselane não:, se e,à9ar com Aloísi_o, mas ·_seriçi; _-µm,.qbuso 
de�autorldade eu lhes negar·a-autop4za�ão ��ra que se casem-p�·Prata; 
assim não cómpete a· nenhum.át.-i.nstâncía cató�j.ca ( com maior p?J.rti.éipa-
ção ou não de leigos) "curto-circuitar" a decisã"o 'das pesso�p_ .. · 
O desejo _d,e, ,9,�e a Ig:rej a. a12onte um pa�tid?, claro 9-ue. "me�": .r._a:rtido,
encontra. raiz�s no�tradicional .autoritarismo brasileiro, que exata
mente é � dos elementos qu"éf-=t·��Q-El, que' desmontap em nos,sco rn��º-. o au
tori tari.s;mo "prog_ressista:" (:de co_rtia leninisfa- ou populis-t.c;1.J- pode p� 
recer "menos mau'''' do que o :r'.c',trac;l_:i;c_ional n ? rna-:1�: carrega nõ"- bo:j o <? a pro 
fundamento da minoridade do ,povo d9:.:".c;1u�o1;i tàrismó o.entro. àqs-_q.omin� 
dos''.-. .. ..." 1.'., <· • •  _,,.. , , ., • • 

A Igr�j a t.em qu�, ser espaç.o·;de c::rÍ_tica ,�e' 'débate, de infopmação sobre
as grandes questões· nacionais, - .inéi.usi ve sobr'e a (questão da �ernocra-
cia, da. constituiçâÕ_, dos partid()S�_;, _ , ·.-,_, 
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Ela é mandada pregar o Evangelho. O Evangelho não se requz a esta 
dimensão, mas sem ela fica mutilado. O Cristianismo ou e social , 
ou não é Cristianismo. 
Mas a preocupação com o Homem e com o Homem todo, tem que passar 
pelo lado social mais amplo de como a socieda�e se organiza em 
termos de poder. A visão do Homem e das relaçoes entre as pessoas, 
que o Evangelho dá, atinge também este nível do 2olítico�(da dem� 
cracia, da Constituiçao, dos partidos). Esta visao evangelica do 
Homem permite um julgamento,, uma crítica, sobre as formas concre
tas de organização polít�c�.: 
Creio que não compete à Igreja- j uigar e avaliar normas consti tu -
cionais, estruturas de organização, partidos. Não devemos querer 
ressuscitar a teoria das "duas espadas" de Bonifácio VIII e pela 
qual compete ao poder espiritual "julgar" o temporal. Mas a Igre
j� pode e deve ser esraço o�d� os cristãos debatam, exerçam a cri
tica, aprendam a avaliar criticamente. 
Consequentemente, a Igreiá (sempre faio da Instituição: paróquias, 
diocese, pastorais) devi,:' oferecer espaço para que, pessoas e gru
pos _exponham seus pontos de vístas. Sejam estas pessoas cristãs 
ou nao. 
A quem abrir este espaço? .. 
Não necessariamente "a todo ;o mundo". Não se trata de um "direi to'' 
à palavra como devem ter;numa sociedade pluralista ) todos os gru
pos e pessoas que aceitam as regras do jogo. A Igreja nao tem que 
reproduzir em seu espaço, -as. "regras".do jogo da sociedade maior, 
mesmo quando defenda estasrregras. Explico isto rcom um exemplo 
absurdo. De um lado, devemos querer que a Assembléia de Deus pos
sa pregar livremente nas praças, mas isto não quer dizer que entio 
d�vemos da�-lhe espaço p�ra gue pregue dentro de nossas celebra -
çoes. Semelhantemente� nao ha por que acharmos que devemos dar es 
paço a todos os partidos e grupos. Se.· nos comprometemos com uma 
sociedade diferente, mais justa e igual, não podemos querer dar 
"igual espaço" a quem a quer manter cómo está. Idependente da boa 
fé subjetiva de tais pessoas, independente de sua pa�ticipação sa 
cramental ) não faz sentido querer que tenham "igual espaço" nas 
atividades de forma�ão e debate que a "a Igreja" promove. 
Isto leva a que entao abriemos espaço a todos aquele� grupos que 
parecem objetivamente empenhados na mudança. 
Pode haver estraté�ias diferentesj em termos de ritmp�de mudança 
de prioridade, de enfase. 
Eventualmente de profundidade das mudanças pretendidas ou cohside 
radas como viáveis. Deveria haver razoável abertura (que nem sem 
pre ê fácil), a todos os grupos e partidos que se e�penham pela 
mudança na direção ampla:de mais igualdade, mais liberdade, mais 
participação. -

3. A atitude correta� então, uma síntese que na.prática se reve
la cheia de tensão e n�o � nada fácil.
Não É fácil e nenhuma solução será perfeita. Toda solução será
sempre concreta, limitada, historicamente datada e a ser revista
a partir da própria experiência e debate.
A solução: "progressista é aquele grupo com que o povo se identi
fica" ou é simplória, ou camufla manipulação. Existem áreas no
Brasil onde o povo fiel comprometido na luta pela terra, vota nos
candidatos do latifiindio. Neste caso� os partidos das oligarquias
seriam os ''progressistas" nestas áreas, como os populistas, na
Baixada.
A solução: "progressi ta é aquele partido que em nível nacional se
revela tal, se bate por reforma agrária etc" ... tampouco dá con
ta do resultado. Os partidos nacionais com poucas exceções, são
arquipélagos e com frequência na área de uma diocese,por exemplo
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por razÕ8s regionais, a principal força progressista pode estar 
inseri ta num partido nacional '1 0nibus", onde cabe de tudo. 
A solução mais aproximada, passa pelas auestões que interessam à 
mudança: Reforma Agrária, Política Economica, Dívida Externa. 
A este nível 3 me parece, há um serviço que inevitávelmente "a ge_!2 
te de Igreja" tem que prestar. Com o risco de errar, sabendo que 
pode estar agindo "ideolÔgicamente" 1 no mau sentido: o de selecio 
nar estas questões e de relacionar quem parece responder a elas dé 
forma mais ou menos coerente e ''positiva''. 
Este serviço implica duas asceses. A de n�o querermos impor nossas 
opções como se fossem "dados" da realidade. A de estarmos dispos -
tos a reavaliar nossas próprias uvaliuçÕes. 

-03-

Padre Antonib Abreu 
IBRADES 
Paróquia de S.Josê Operário. 



M\RCBA. CHM>A 2 

CDMPANHEIROS NÃO DEIXE PRÁ DEPOIS 
� lcHEGOU A I-DRA DE VOTAR NA CHAPA 2 

• �-L:

A HUM (1) NUNCA FEZ NADA 

A DOIS (2) -e QUE }j CAPAZ

A TRES(3) s6 ATRAPAIBA 
POIS :E ISSO QUE ELA FAZ

CDMPANHEIRO EU NÃO SOU 
CARRO DE BOI 
POR ISSO EU VOU 
VOTAR NA GIA.PA 2 
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Companheiros, no dia 30 de novembro foi realizada 
. 

uma assembléia no Sindicato dos Trabalhadores da 

Construção Civil, onde foi apresentado quanto o 

Sindicato vai pedir aos patrões de aUit).ento para 

nós a partir de fevereiro do ano que vem. 

Companheiros, o sindicato está aceitando que o 

nosso aumento de agosto seja descontado no próximo 

acordo. Devemos nos opor a isto e lutar pelo piso, 

nos unindo e nos preparando para botar a gata no 

pau. 



A proposta que consideramos melhor é a do 

PISO SALARIAL. Isto é, quanto cada empresa vai 

pagar no mínimo a cada trabalhador. Aos serventes 

o sindicato está pedindo C$ 4.500,00 por mes, sem

contar hora extra, o que dá por hora C$18,75.

Para meio oficial está pedindo C$ 6.000,00 por

mes, sem contar hora extra, o que dá por hora

C$ 25,00; para profissionais no mínimo C$8.000,00

o que dá C$33,00 por hora; para encarregado

C$ 12.000,00 por mes o que dá C$50,00 por hora

e para mestre C$ 20.000,00 por mês o que dá por

hora C$83,00.

Nos outros Estados do Brasil, os trabalhadores 

da construção civil lutaram pelo piso salarial, 

principalmente em Porto Alegre, Vitória e 

Belo Horizonte. 

A luta foi dura, fizeram greve, mas conseguiram 

o piso e aumento.



Companheiros�· apesar ''desta ·proposta nos interessar 

muito, nada nos garante que o sindicato vai lutar 

realmente por ela e que os patrões vão aceitá-la

Para que os patrões venham a aceitar esta proposta 

é importante que estejamos unidos e organizados 

nas obras. g importante que todos nós estejamos 

sindicalizados para fazer com que o sindicato 

lute por nossos interesses. 

Companheiros, se nao estivermos unidos e organizados 

não vamos conseguir com que os patrões respeitem 

o nosso direito. Nós só conseguimos o reajuste de

agosto de 25% porque os patrões tiveram medo que

acontecesse aqui as mesmas greves que aconteceram

em outras cidades e resolveram dar um pequeno

aumento pra enganar nossa barriga.

_.:: 



- PELO PISO SALARIAL PARA A CONSTRUÇAO CIVIL

- LEIA E DISCUTA ESTE BOLETIM COM OS SEUS
COMPANHEIROS

- FORME GRUPOS COM OUTROS TRABALHADORES PARA
DIZER E CONVERSAR SOBRE O QUE ESTÃ ACONTECENDO

- VÃ AO SINDICATO E SE SINDICALIZE.

A NOSSA FORÇA ESTA NA NOSSA UNIAO. 

" 

(Notícia publicada no Globo de 5/12/79) 

c.atruçio - O Sindicato 
dos Trabalhadores na 
Coiutrirçfo Civil encami
hhou ontem aos represen
tantes patronais a pauta de 
reivindicações da. repre
.sentados e pediu que seja 
�arcada uma mesa-
..-edonda para anaecipar as 
aegocfaçlles de acordo sa
larial que vence em feve
reiro de 1'80. O presidente 
da · entJdade, Arnaldo Ro- . 
drigues Coelho, disse que 
"seguindo a Politiea Sala
tial vigente, serio reivindi-

cadoa o acréscimo de 10 por 
c.ento ao índice Nacional de 
'Preços ao Conilumidor -
lNPC; reajuste de 8 por 
cento de produtividade e pi

sos de Cr$ 12 mil para en
carregados, Crf zo mil pa

�ra ID4!'ú"es de obras, Cri B 
. mil para protl6sionais em 

•41111'.al, Crf 6 mlJ para meio-
oficiais e Cr$ 4,.S mil para 
,serventes"(· As mesma� 
melbol'fa6 •erfo depois ne
goeladas no acordo dos 
epedrios do setor de tabri
açJo, ie mármores e gra
lfltcs, que Yence em marco. 

.. 
. 

Movimento dos Trabalhadores da 

Construção Civil. 



São Paulo, 17 de novembro de 2004. 

· "Nossa inquietação Traduziu-se em mobilização.
Nossa audácia impulsiona para o Novo"

Alegria de ser PO - parte 12 

Na alegria de ser PO e no compromisso de anunciar a Nova Cultura do 
Trabalho, realizamos nos dia 12 a 15 de novembro no município de 
Brumadinho/MG, o nosso II Encontro Nacional de Formação. O encontro contou 
com a presença de 40 participantes de várias dioceses do Brasil. Com o tema: "A 
Nova Cultura do Trabalho: Experiências e Ruptura do Sistema Capitalista", o 
evento apontou que o desafio da nova cultura do trabalho, não é abstrato ou 
simplesmente teórico, mas, que de fato existem sinais concretos com as diversas 
experiências de sócioeconomia popular solidária que vêm sendo construídas nos 
estados. No encontro também foi tirada a equipe de formação nacional, que terá 
um papel fundamental de ser guardiã dos princípios, dos ideários e da história da 
Pastoral Operária do Brasil. 

Chegamos à conclusão que, este ano apesar da dura conjuntura Nacional e 
da paralisia de alguns segmentos que preferiram ficar presos ao calendário 
eleitoral, mesmo diante dessa realidade a Pastoral Operaria conseguiu dar passos 
importantes como, por exemplo: pautar com as comemorações dos 25 anos do 
martírio do Santo Dias, a questão da Reforma Trabalhista. Conseguimos fugir da 
mesmice e realizar dois encontros Nacionais de Formação: para fortalecer e 
contagiar a nossa militância, potencializar ações para construir o Movimento 
dos(as) Desempregados(as) e desenvolver nosso eixo articulador ... Uma nova 
cultura do trabalho nos estados e dioceses. 

XV Assembléia Nacional da PO 
"Estar decretado para construir o Novo, só uma coisa é proibida amar sem amor." 

Este ano de 2004 ficará registrado em nossos corações e mentes. Que esse 
mesmo espírito de resistência, coragem, e criatividade estejam presentes no 
próximo ano, na preparação da nossa XV Assembléia Nacional, que
acontecerá de 26 a 29 de maio, no estado de São Paulo. Será um momento 
importante de formação, espiritualidade, de reflexão da conjuntura e 
encaminhamentos de deliberações das ações para os próximos anos. Com certeza 
será um momento importante para a vida da Pastoral Operária do Brasil. 

II Simpósio Nacional da PO - O Futuro do Trabalho 
"Para construir o Novo é predso romper os limites do estado, das fábricas 

e olhar com luzes para dentro da Sodedade." 

A Nossa jornada de luta e de reflexões que iniciou em maio deste ano com o 
objetivo de animar o movimento dos(as) desempregados(as) e de colocar a 
temática da nova cultura do trabalho em evidência na sociedade Brasileira, terá o 
seu momento forte na construção do II Simpósio Nacional que acontecerá de
12 a 15 de novembro de 2005, em local a se confirmar. É fundamental a 
realização de simpósios nos Estados e dioceses. Vamos juntos(as) assumir o 
compromisso desse momento importante, sem termos a pretensão de darmos as 
respostas prontas e acabadas, mas, quem sabe, fazermos perguntas simples, mas 
bastantes contundentes, como por exemplo: Onde está o Trabalho? 

27 anos da Pastoral Operâria Nacional, Celebrando a Vida das Trabalhadoras e Trabalhadores



Pastera:I IJpertírla Nac,1e11111 
f.'c";S:,;.:,a o);;Jt St_. 184 - Sol<t • (��:)1/ 'tr· :t1u\�<,)" - ( <:D.tc-·,:t - :�() p��,4�0-�P· - ��:,�l'>-: ..'.�.' 0()) -tlf.>{., 
·1·,. ... t.: r,:Oi .. i) .> 10:5-,'J .l�>.l �- .r:·�>;"-: 1•),J k) .1-�"{t.:t ... fi)8.2 'fio t":'-o>�.:oi: l-""<>.n:c,cc•,:,,,n1���/>-1J.·�·>:-.c:-l-.. tw 

4ª Semana Social Brasileira 
"Para construir o Novo, se faz necessário também se fazer Novo" 

Diante da difícil realidade brasileira, imposta por uma política econômica ortodoxa 
que priorizou a supremacia do capital em detrimento do trabalho humano e que 
vem sacrificando a vida do nosso povo. Mas, mesmo diante deste cen;ário, temos a 
resistência e audácia das Pastorais Sociais com a realização da 4ª S1::mana Social 
Brasileira que se propõe a construir um mutirão para um novo e,rasil. Neste 
sentido, é importante que nossa militância esteja presente nos estados � dioceses 
participando ativamente das coordenações e construindo esse momento nacional. 
E temos uma novidade boa: a PO Nacional estará providenciando a arte para 
camisetas com motivos da PO e da 4ª Semana Social Brasileir2i. Em breve, 
enviaremos a arte para todos(as) apreciarem. 

PO res Momentos 

----------------------------t-----.. 

Eduardo conhecido também como Eduardão do Ipiranga/SP, lib•�!rado da PO 
Metropolitana de São Paulo, aos seus 36 anos, vive com uma mania de degustar 
comidas afrodisíacas. Ao chegar em Brumadinho/MG, para o Encontro de 
Formação, foi abordado pelo mineiro João Paulo que lhe apresent,·u um saco ... 
cheio de uma semente afrodisíaca conhecida na região com, baru(agra). 
Eduardão não perdeu tempo: enfiou as duas mãos no saco e en·che, a boca. Meia 
hora depois, todos os participantes ficaram preocupados à procu· a do Eduardo 
que havia sumido: onde está Eduardão? ... Onde está? Cadê o Eduado?- .Uma hora 
depois alguém felizmente o encontrou. Eduardão do Ipiranga esta ,a literalmente 
desmaiado com a boca aberta, num sono profundo em um sofá. Êti, baru bão! ! ! 
____________ ...,.. ______________________ .... 

Melhores momentos 
"Precisamos ter coração limpo e língua de disápulos para construir o Novo" 

As c:omemorações dos 25 anos do martírio do Santo Dias tomaram conta 
do Brasil. Começamos a comemorar no início de agosto, quando Ana Dias esteve 
presente em vários estados e dioceses do Brasil, lançando o me1-:-1orial Santo Dias 
e fazendo o debate sobre a reforma trabalhista. Nos dia 29 e 30 de Outubro, foi a 
vez de São Paulo, onde foram realizadas Celebrações, debates e a grande 
Caminhada, refazendo o caminho do cortejo que carregou o corpo do Santo Dias 
em 1979. Foi lançado o livro "Santo Dias - quando o passado se transforma 
em história". 

A melhor notícia, porém, é que o Prêmio Santo Dias de Direitos Humanos 
será ofertado a Ana Dias, numa Grande Sessão Solene, na Assembléia Legislativa 
- São Paulo, no dia 10 de dezembro. Neste dia, a PO Nacional e. tará lançando um
dossiê Nacional contendo todas as informações com relatório!· e fotos sobre as
comemorações dos 25 anos do martírio do Santo Dias.

Um grande e fraterno abraço, feliz natal e um ano Novo cheio de 
criatividade, solidariedade, paz e saúde. 

Manoel Rodrigues de Souza Junior 
Antonia Aparecida da Silva Carrara 

P / Colegiado Nacional da PO 

27 anos da Pastoral Operária Nacional, Celebrando a Vida das Trabalhadoras e Trabalhadores
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São Paulo, 21 de março de 2005. 

Queridas irmãs e queridos irmãos 
da PO de todo o Brasil 

''Eu continuo, porque espero e sei que é possível. 
Eu resisto aqui, porque sei que há outra sociedade lá" 

Plínio de Arruda Sampaio 

(em palestra proferida para a PO em julho/04) 

Aproxima-se nossa data mais querida - o 1 ° de Maio, que é o Dia de todos os 
tíabalhadores e todas as trabalhadoras, estejam empregados/as ou desempregados/as. 

O 1 ° de maio do ano passado esquentou nosso coração e nossas ações. E assim, 
com o coração ardendo de paixão militante e missionária, realizamos no período de 2004, 
uma série de atividades que chamamos de "Jornada de reflexões e de mobilizações". 

•!• Realizamos dois encontros nacionais de formação: em julho e 
novembro/04, cujos estudos serão publicados em livretos a serem lançados em 
maio/OS, na nossa Assembléia Nacional. 

•!• Preparamos o 2º Simpósio sobre o Futuro do Trabalho, que ultrapassou as 
fronteiras e conquistou o contexto da América Latina, pois nossos/as irmãos/ãs 
da Pastoral Obrera do Chile e da Pastoral Laboral do México estão em contato 
permanente e prometem estar presente de 12 a 15 de novembro, em nosso 
Simpósio. Muitos pré-simpósios já estão marcados. 

•!• Realizamos as celebrações da memória dos 25 anos de Santo Dias da Silva. 
Discutimos os direitos, inspirados pelo espírito e pelo exemplo de Santo, que foi 
assassinado, enquanto lutava pelos direitos e neste 1 ° de maio aprofundamos 
esses debates, lançando como lema: "Viver sem direitos não é direito". Para 
personificar este lema, temos nosso cartaz, cartilhas para estudo e uma fita 
para ser entregue àquela/a companheiro/a de luta, que amamos. 

Tudo isto e muito mais, foi realizado graças à garra, à segurança e à iniciativa desta 
militância da Pastoral Operária, que continua, porque sabe que é possível a nova 
sociedade. É possível porque já começou e nós estamos participando da construção dela. 
Queremos destacar o trabalho dos/as coordenadores/as diocesanos/as e estaduais, que 
são a força, o apoio e a ponte segura, que garante a nossa articulação nacional. 

Parabéns a todos/as nós e principalmente a nossos/as coordenadores/as de grupos 
de PO! 
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P.O.RES MOMENTOS 

Geralmente/ neste cantinho/ colocamos situações engraçadas dos nossos grupos. Mas 
hoje/ informaremos aqui, sobre um momento/ que realmente foi um dos piores e sendo 

sério/ nem conseguimos fazer graça com ele. 
No final do ano passado encaramos uma injustiça, um entulho que pensávamos que 
estivesse enterrado. Vejam: nos deparamos com nosso nome numa lista de entidades que 
estavam num comunicado da DIPOL - Divisão de Operações de Inteligência Policial de 
São Paulo. Dizia o comunicado: 

''Solicitamos aos distritos policiais informarem na data de amanhã (25/11/2004), à Divisão 
de Operações de Inteligência - DIPOL, através do fone .... ····/ acerca de qualquer tipo de 
movimentação popular de movimentos sociais/ tais como: MST, Via Campesina, 
Coordenação de Movimentos Sociais ( e aqui vinha o nome da Pastoral Operária). Havia 
ainda, outras entidades. 

Houve algumas reuniões na Assembléia Legislativa de São Paulo, nós, junto com as outras 
entidades, realizamos um documento que foi entregue na Secretaria de Segurança. 
Depois, não houve mais nenhuma notícia. Mas, estamos atentos/as e, diante disso só 
podemos dizer que estamos juntos/as e temos a certeza de que a Luz do Espírito Santo 
nos guia em nossa missão e nos protege de toda repressão. 

MELHORES MOMENTOS 

Vamos destacar como um grande momento, a nossa Assembléia Nacional, que 
ocorrerá de 26 a 29 de maio de 2005, com no mínimo, um representante de cada diocese. 
Lá, definiremos o novo Colegiado Nacional para os próximos três anos e também a nova 
liberada nacional, que assumirá em março de 2006. A pessoa indicada para a nova 
liberação é a Conceição, da arquidiocese de Campinas, saindo Antonia Carrara em 
fevereiro de 2006 e ficando Júnior até maio de 2007! Para informação, o caixa comum de 
nossa Assembléia deve ficar em torno de R$110,00 (cento e dez reais) ... 

O que tem no envelope 
Contamos com nossos/as queridos/as coordenadores/as para realizar a distribuição 

·:· Folheto sobre a PO (inglês/português) - foi distribuído no Fórum Social Mundial 
•:· Folheto de preparação para a Assembléia Nacional 
•:• Folder sobre o Simpósio 
•:• Kit 1 ° de maio: Cartazes, cartilhas para estudo, proposta de celebração, fitinhas 
•:• Nosso Jornal Conquistar 

Abraço fraterno, 

Antonia Carrara Manoel Rodrigues de Souza Júnior 
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São Paulo, 25 de janeiro de 2005. 

Queridos irmãos e queridas irmãs da 
Pastoral Operária do Brasil 

"Existem dons diferentes, mas o Espírito é o mesmo,· 

diferentes serviços, mas o Senhor é o mesmo; 

diferentes modos de agir, mas é o mesmo 

Deus que realiza tudo em todos» 

Coríntios 12, 4,6 
\ 

Somos muitos e muitas. Estamos separados/as pelas distancias deste país continental, mas 
unidos/as pelos mesmos ideais e pela mesma motivação que é o exemplo de Jesus de Nazaré, que nos· 
legou uma profunda compaixão e um profundo desejo de mudar o que está injusto. Queremos mudar a 
situação do trabalho. Queremos uma Nova Cultura do Trabalho, porque a que aí está não serve para nós, só 
serve para o capitalismo. E sabemos que são os/as trabalhadores/as que mudam a história. Sempre foi 
assim. 

E foi com estes elementos: a compaixão, a paixão, o desejo de mudança, a disponibilidade, a 
solidariedade ... que vencemos mais um ano. 

Vencemos o ano de 2004, graças à firmeza dos/as militantes do Rio Grande do Sul, à presença e 
ajuda de São Paulo; à vitalidade de Minas Gerais; à organização do Paraná; à revitalização de 
Pernambuco e Bahia; ao espírito forte do Espírito Santo; à persistência de Santa Catarina e de Goiás; à 
soliclariedade do Rio de Janeiro; à perseverança do Piauí; à atenção do Rio Grande do Norte; à força do 
Ceará: à certeza do Maranhão e à consistência da Paraíba. 

E vencemos porque estamos juntos/as. 
E assim iniciamos este outro ano que é o ano da nossa Assembléia Nacional, quando decidiremos os 

rum ,s e as atividades da PO nos próximos três anos. É o ano do 2° Simpósio Nacional "O Futuro do 
Trai ,alho na Sociedade Brasileira", quando decidiremos os rumos do trabalho neste país. 

Grandes desafios, hein? Mas são nossos. E temos que dar conta deles. E faremos isso. Porque 
sor ,os corajosos/as e ao mesmo tempo carinhosos/as. Somos políticos/as e ao mesmo tempo místicos/as. E, 
sot retudo, somos a Pastoral Operária do Brasil e não vamos recuar das nossas responsabilidades! 

Feliz Ano Novo I Feliz mundo novo que sabemos, é possível, e já está começando! 

Queridos coordenadores e queridas coordenadoras 
� os(às) nossos(as) queridos(as)coordenadores(as) estaduais queremos dizer que vocês são a 

p inte, a luz, a força e a organização da PO do Brasil. São o esteio e a segurança do Colegiado 
l\ :1cional e, sem exageros, são os guardiões e as guardiãs da história e dos principias da Pastoral 
e perária. 

, ,os(às) nossos(as) queridos(as)coordenadores(as) de dioceses, continuem repassando a todas as 
1 ,essoas da base, os materiais que enviamos: jornais, cartas, cartões, folhetos, cartazes... Se 
, ,recisarem, por favor, peçam mais, que enviaremos. 

:speramos por vocês, dois por diocese, para decidir a história dos próximos três anos da Pastoral 
)perária do Brasil, na nossa Assembléia Nacional em 26 a 29 de maio de 2005, em São Paulo, Bairro 
-Jo lpiranga. Enviaremos convite e detalhes oportunamente. 

Abraço e beijo fraternos 

Antonia Carrara e Manoel Rodrigues de Souza Júnior 
liberada e liberado nacional da PO do Brasil 

28 anos da Pastonl Operária Nacional, Celebrando a Vida das Trabalhadoras e Trabalhadores 
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Pastoral Operária Nacional 

Reunião 18
º 

Romaria dos trabalhadores e trabalhadoras 

Guaratinguetá, 19 de fevereiro 2005. 

Pauta: 

©Lema 

© Tarefas e Propostas: 

• Rio de Janeiro caminhar junto com São Paulo para comemorar os vinte anos de
romaria dos trabalhadores/as
• Definir tarefas para o Porto como.:
-Coordenar melhor a saída da caminhada,· para que os carros não fiquem tão distantes.
- Parada no Portão da Basílica para dar o grito dos desempregados

© Celebração: 
- sugestão que o grupo Anastácia fique com o ato penitencial

© Tirar 2 pessoas para a reunião do grito: Romaria a pé e Romaria 

@Finanças: 
@Projetos: 
- Carro de som
- Gráfica ( cartaz, folhetos, etc)
- camisetas, banerj, e boné.

Desfio e tarefa: Encontro com os animadores 



Receitas e despesas da Romaria 

Receitas 

• R$ 1,00 a mais nas passagens
• Venda de camisetas
• Venda de kits
• Coleta na caminhada do Porto

Despesas 

• Folheto (boletim pequeno)
• Jornal
• Folhetos da missa
• cartaz

• Bunner
• Faixas

· • Fotos
• Filmagem
• Kit

• Camisetas
• Gastos com reuniões : Alimentação, transportes)
• Secretaria (material e correio)

Contrapartida 

• Telefonemas: (PO Nacional e Estadual)

Apoios financeiros: 

• Regional Sul 1
• Agostiniamos
• Edições Paulinas
• Editora Paulus
• Edições Dom Bosco
• Agostiniano�
• Oblatos
• Instituto Coração de Jesus
• Sindicato dos Metalúrgicos do ABC (Tarcisio) - folhetos de 2004



• 

Guaratinguetá / SP, 19 de fevereiro de 2005 

Reunião da 18ª Romaria dos/as Trabalhadores/as e 11 Grito dos Excluídos 

Presentes: umas 20 pessoas; tendo representações de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de janeiro e São 
Paulo. 

• Começamos fazendo um momento de mística:
Recordação dos martíres, os últimos: Irmã Doroty, e outros/as
1 círio pascal aceso em cima da mesa, onde está coberta por toalhas afrô, flores, bíblia e cartazes: 8 de
março, grito, 4ª semana social, etc. Em cima da mesa se encontra duas bandejas com velas pequenas,
onde nos é lançada uma pergunta: Queremos um mundo melhor, uma vida melhor ! Afinal qual é o
seu sonho? Convida-se l a l para acender a vela (pequena) no círio e dizer o seu sonho (1 palavra).
Faz-se um fechamento e uma leitura bíblica. Oração da C.F. 2005. , ,

• Pauta:
1) definir o LEMA da Romaria e as Equipes: Secretaria - Comunicação - Finanças;
2) Infra estrutura;
3) acolhida;
4) Porto (mística);
5) caminhada (vigília ?);
6) grito dos desempregados (no pedágio);
7) grito dos excluídos;
8) missa;

• Sobre o LEMA: Ary trouxe algumas propostas e gostamos da seguinte:
.. É preciso enviar proposta até dia 28/02 para a P.O. Nacional 

• Propostas novas:
o pessoal de Guaratinguetá, está disposto a fazer uma Romaria a pé até a Basílica ou ao Pqrt_o de
Itaguaçu;
Que tal fazermos um encontro dos animadores (coordenadores) dos onibus da Romaria? É preciso
começar a fazer dentro de nossas realidades: Diocese, Estado e depois Regional.
Tirar representantes da Romaria a pé (não tinha nenhum representante) e da coordenação da Romaria
(OK - Kelsi ou Elaine), para a reunião de preparação do Grito dos Excluídos;

• Finanças: Flávio disse que recebeu o projeto de Elaine, só que não conseguiu encaminhar, apenas
colocõu-o em disquete. Decidimos que faremos um atualizado (Elaine e Toninha), e mandarão via
correio eletrônico para podermos achar parceiros (sindicatos, ongs, congregações, etc). A equipe será
composta por; Ana Rosa e Elaine.
Que tal fazermos coleta durante a caminhada (pessoas com jaleco e chapéu grande)? Conversar com
Padre da Basílica.
É preciso fazermos um Kit (boné, camisa e bolsa)? Precisamos encontrar recursos. Ver preços nos
Estados.
Mandar carta para os anima-dores (coordenadores) da Romaria, colocando também a prestação de
contas do evento. Incluindo 1 real na passagem, para ajudar o caixa?
É preciso preparar a mística da Romaria, antes de saírem dos Estados.

• Secretaria:
Tarefas: enviar materiais, animar Coordenações Estaduais, cada Estado deve ter a sua para
descentralizar os materiais, e informações, etc

• Comunicação (divulgação): kelsi
Elaborar materiais, cada Estado deve ter a sua equipe para descentralizar os materiais, que tal um
concurso para elaborar o desenho do cartaz?, etc
Próxima reunião: 14 de abril - 9 às 16hs em São Paulo. Colaboração: Flávio A.B. de Souza

Documento1 .": :< 

' , 
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São Paulo, 21 de março de 2005. 

Queridas irmãs e queridos irmãos 
da PO de todo o Brasil 

''Eu continuo, porque espero e sei que é possível. 
Eu resisto aqui, porque sei que há outra sociedade lá" 

Plínio de Arruda Sampaio 

(em palestra proferida para a PO em julho/04) 

Aproxima-se nossa data mais querida - o 1° de Malo, que é o Dia de todos os 
t;abalhadores e todas as trabalhadoras, estejam empregados/as ou desempregados/as. 

O 1 ° de maio do ano passado esquentou nosso coração e nossas ações. E assim, 
com o coração ardendo de paixão militante e missionária, realizamos no período de 2004, 
uma série de atividades que chamamos de "Jornada de reflexões e de mobilizações". 

•!• Realizamos dois encontros nacionais de formação: em julho e 
novembro/04, cujos estudos· serão publicados em livretos a serem lançados em 
maio/OS, na nossa Assembléia Nacional. 

•!• Preparamos o 2° Simpósio sobre o Futuro do Trabalho, que ultrapassou as 
fronteiras e conquistou o contexto da América Latina, pois nossos/as irmãos/ãs 
da Pastoral Obrera do Chile e da Pastoral Laboral do México estão em contato 
permanente e prometem estar presente de 12 a 15 de novembro, em nosso 
Simpósio. Muitos pré-simpósios já estão marcados. 

•!• Realizamos as celebrações da memória dos 25 anos de Santo Dias da Silva. 
Discutimos os direitos, inspirados pelo espírito e pelo exemplo de Santo, que foi 
assassinado, enquanto lutava pelos direitos e neste 1 ° de maio aprofundamos 
esses debates, lançando como lema: "Viver sem direitos não é direito". Para 
personificar este lema, temos nosso cartaz, cartilhas para estudo e uma fita 
para ser entregue àquela/a companheiro/a de luta, que amamos. 

Tudo isto e muito mais, foi realizado graças à garra, à segurança e à iniciativa desta 
militância da Pastoral Operária, que continua, porque sabe que é possível a nova 
sociedade. É possível· porque já começou e nós estamos participando da construção dela. 
Queremos destacar o trabalho dos/as coordenadores/as diocesanos/as e estaduais, que 
são a força, o apoio e a ponte segura, que garante a nossa articulação nacional. 

Parabéns a todos/as nós e principalmente a nossos/as coordenadores/as de grupos 
de PO! 

21 IHS da Pasttral lperárta NlcllDII, Celebrando a Vida das Trabalhadoras e Trabalhadores 



Pastoral operária Nacional 
l•rn..,;411 d�• s..!,. 1 H,4 - S"' lu 1 oo 1.·· , .. ,... "nd�u· - C"cntru - SA,,. ruu1-. ... -s,.._ - <.._·cr.: OI cM>I -CMW> 
·1...:1.: 4.U011);\l«>!C-l-°''->.:°' • l·n:,r,,.!4Cfll'J :\IU•4-4�M= • 1.::-nu:,il: p, .. ,._nu..:h.,uul:,11•1,-s, . ..:,,.111.hl' 

P.O.RES MOMENTOS 

Geralmente, neste cantinho, colocamos situações engraçadas dos nossos grupos. Mas 
hoje, informaremos aqui, sobre um momento, que realmente foi um dos piores e sendo 

sério, nem conseguimos fazer graça com ele. 
No final do ano passado encaramos uma injustiça, um entulho que pensávamos que 
estivesse enterrado. Vejam: nos deparamos com nosso nome numa lista de entidades que 
estavam num comunicado da DIPOL - Divisão de Operações de Inteligência Policial de 
São Paulo. Dizia o comunicado: 

''Solicitamos aos distritos policiais informarem na data de amanhã (25/11/2004), à Divisão 
de Operações de Inteligência - DIPOL, através do fone ........ , acerca de qualquer tipo de 

. 1 

movimentação popular de movimentos sociais, tais como: MST, Llía Campesina, 
Coordenação de Movimentos Sociais ( e aqui vinha o nome da Pastoral Operária). Havia 
ainda, outras entidades. 

Houve algumas reuniões na Assembléia Legislativa de São Paulo, nós, junto com as outras 
entidades, realizamos um documento que foi entregue na· Secretaria de Segurança. 
Depois, não houve mais nenhuma notícia� Mas, estamos atentos/as e, diante disso só 
podemos dizer que estamos juntos/as e temos a certeza de que a Luz do Espírito Santo 
nos guia em nossa missão e nos protege de toda repressão. 

MELHORES MOMENTOS 

Vamos destacar como um grande momento, a nossa Assembléia Nacional, que 
ocorrerá de 26 a 29 de maio de 2005, com no mínimo, um representante de cada diocese. 
Lá, definiremos o novo Colegiado Nacional para os próximos três anos e também a nova 
liberada nacional, que assumirá em março de ·2006. A pessoa indicada para a nova 
liberação é a Conceição, da arquidiocese de Campinas, saindo Antonia Carrara - em 
fevereiro de 2006 e ficando Júnior até maio de 2007! Para informação, o caixa comum de 
nossa Assembléia deve ficar em torno de R$110,00 (cento e dez reais) ... 

O que tem no envelope 
Contamos com nossos/as queridos/as coordenadores/as para realizar a distribuição 

•:• Folheto sobre a PO (inglês/português) - foi distribuído no Fórum Social Mundial 
•:• Folheto de preparação para a Assembléia Nacional 
•:• · Folder sobre o Simpósio
•:• Kit 1 ° de maio: Cartazes, cartilhas para estudo, proposta de celebração, fitinhas
•:• Nosso Jornal Conquistar

Abraço fraterno,. 

Antonia Carrara Manoel Rodrigues de Souza Júnior 
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PASTORAL OPERÁRIA NACIONAL 
Rua Guarapuava, 317 - Moóca - 03164-150 - São Paulo/SP 

Tel: (11) 6695-0404 6692-0538 Fax.: 6618-1077 
e-mail: po.nacional@ig.com.br

São Paulo, novembro de 2005. 

Estimados (as) companheiros (as) da caminhada! 

Esperamos encontrar todos (as) firmes e com muita disposição para levar em meio a 
tanta injustiça, a boa nova de Jesus de Nazaré. Termos a certeza que nesse momento 
histórico em que é sacrificada tanta vida humana, é melhor continuarmos de pé_ firme na 
caminhada do que viver ajoelhado aos pés do império da morte, que condena os povo_s à 
miséria, tirando a sua dignidade para beneficiar os parasitas da humanidade. 

Estamos realizando o nosso 2º Simpósio Nacional. Algo que nos deixa bastante 
felizes, pois trilhamos de forma sintonizada uma grande caminhada que iniciou no 1 º de 
maio de 2004, o qual chamamos de jornada de luta e reflexões sobre uma Nova Cultura do 
Trabalho, com várias atividades nos quatro cantos do país. Essa jornada tinha exatamente 
como meta chegar até o 2º simpósio. Conseguimos e temos muita história pra contar. 
Realizamos tantas coisas como: caminhadas, encontros de formação nacional, romarias, 
manifestações e encontros com desempregados (as) assembléia nacional, simpósios 
diocesanos, dia internacional da mulher, 1 º de maio, celebração de Santo Dias. A Pastoral 
Operária ao fazer tudo isso, diante de uma conjuntura tão dificil da realidade do nosso 
pais, está dando verdadeiro testemunho de esperança. 

Quando não houver saída. 
Quando não houver mais solução. 

Ainda há de haver esperança. 
(Titãs) 

A história nos mostra que quando os caminhos de luta do nosso povo pareciam estar 
fechados, a boa nova sempre surgia na história. Diante da ofensiva do projeto da morte e 
da falta de criatividade no enfrentamento para fazer valer o verdadeiro sentido da vida. O 
gesto generoso de Dom Luís Cappio, da Diocese de Barra - BA expressou uma atitude 
profética na defesa incondicional do Rio São Francisco e do povo ribeirinho. Seu gesto 
merece todo nosso respeito. Sua atitude profética nos ensina que os valores do Evangelho 
são mais importantes do que a própria vida. O próprio Cristo no Evangelho sabendo que ia 
ser preso preferiu ficar ao lado dos seus discípulos do que fugir. 

Não podemos fugir dessa realidade que afronta os valores do Evangelho. Dom Luis 
Cappio com o seu jeito humilde e o seu gesto maravilhoso de amor à vida, está escrevendo 
novas páginas da sagrada escritura na caminhada do nosso povo. 
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PASTORAl OPERÁRIA HACIOHAl 
Rua Guarapuava. 317 - Moóca - 03164-150 - Sao Paulo/SP 

Te! (11)6695-0404 6692-0538 Fax. 6618-1071 
e-mail po. nacional@ig.com.br

--------------------------------

Melhores momentos 

Vamos festejar, pois nasceu uma nova herdeira da luta. Ela se chama: Luara é filha da 
companheira Zena da Pastoral Operária do estado do Espírito Santo. Parabénssssss! 

"Vem entra na roda com a gente. Também! Você é muito importante." 

Queremos acolher com carinho a irmã Vilma Fernandes da Diocese de Mariana-MG, que 
fará parte do colegiado nacional sendo a nossa nova assistente religiosa. 

Com muito carinho também estamos acolhendo a companheira Conceição da Diocese de 
Campina-SP, que será a nossa liberada nacional. Foi eleita na nossa 15° assembléia. e

assumirá em março do próximo ano. 
Seja bem vjnda companhefra ! 

----·-----

Queremos agradecer 

Queremos agradecer a companheira Antônia Carrara pelo seu amor e dedicação a 
serviço da Pastoral Operária Nacional. Emborn esse agradecimento seja muito cedo. afinal. 
sua liberação encerrará em março do próximo ano. Toninha sempre se apresenta nas 
manifestações e nos encontros e fórum nacional corno mãe. E de fato no seu ministério 
como liberada nacional, foi uma mãe que conseguiu engravidar do sonho de um mundo 
novo, onde o impossivel se torna possivel. Toninha sempre se identificou corno mãe porque 
compreende que ser mãe é um modo único e profético de ser no mundo. Essa mulher-mãe 
entende também que no final do seu ministério, não é mais a mesma Toninha. pois se 
tornou multidão. 

Corno já dizia o poeta: Nada incomoda mais a ordem estabelecida pela classe 
dominante, do que a mulher que luta e sonha! Sonhos que há mais de 500 anos vivem 
latentes e instalados na garganta por causa da dominação política, econômica e cultural. 
Porém, a ruptura dessa dominação está presente no amor e na coragem de várias lutadoras 
da caminhada do nosso povo. São milhões de mulheres que se juntam pelos caminhos à 
procura de uma mesma busca. Construir um Brasil diferente, onde a dignidade humana 
esteja acima de todas as coisas. São exatamente seus testemunhos de vida na caminhada 
que nos fortalecem, principalmente nos dias difíceis e cinzentos, pois com o seu olhar 
feminino fortalece e dar urna tonalidade colorida ao sonho coletivo. Corno se fosse um 
formato original de um arco Íris que nasce na alvorada de cada batalha vencida. Que este 
sonho de tantas Marias, Franciscas, Teresas, Zenas, Conceições. Wilmas e de Antonia 
Carrara, nos fortaleça para construirmos urna nova história. superando a mentalidade 
derrotista que querem nos impor, impulsionando cada vez mais a nossa capacidade de 
seguirmos a diante. Valeu Toninha um grande abraço de todos (as) que fazem a Pastoral 
Operária do Brasil. 

(\wom J r- o ,1v\>-r s C\f\ '.1 /J\-. � Q r) 

Manoel Rodrigues de Souza Junior 
P / Colegiado Nacional da PO 

29 ants da Pasleral Operária Nacional, Celebrando a Vida das Trabalhadoras e Trabalhadores 

Trabalho sim. ALCA não! 



PastoralOD nírla Naclanal 
Praça da Sé, 1 84 - Sala 1 00 l / l O" andar - Centro - São Pau lo-S P - Cep.: O 1 00 l -000 

Tel.: (011) 3105-1393 * Fax: (01 l) 3104-4382 * E-m;,il: po.nacionnl(ãJig.com.br 

São Paulo, 04 de novembro de 2003.

Queridos irmãos e queridas irmãs da PO

"No processo de luta de classe, todas as armas são válidas: 

Paus, pedras, noites e poemas ... " 

Paulo Leminski 

Esperamos que estejam todos(as) bem, animados(as) na luta,
esperançosos(as) e empenhados(as) na construção do futuro

do trabalho, que é nossa contribuição específica para
a nova sociedade

Em nossa 14ª Assembléia, realizada em julho de 2002, ficou definido que
faríamos uma avaliação em um ano e meio. Pois bem, chegou a hora. Esta avaliação
ocorrerá no final deste ano (5,6 e 7 de dezembro, em São Paulo) e será feita à luz da
análise da conjuntura do novo governo. Contamos com a presença de: no mínimo,
um e no máximo, dois representantes da PO de seu Estado.

Juntos(as) passaremos três dias com debates, abraços, celebrações, sorrisos,
momentos culturais, recordações e reflexões. Tudo isso para afirmar o papel da
nossa PO diante desta nova conjuntura política.

A pauta segue anexa. O endereço é . Casa dos Oblatos -Rua Pe. Marchetti, 596 -
lpiranga - SP - Fone: (0xxl 1)6163 3955

O que trazer na mala 

Tomamos a liberdade de pedir que inclua na sua bagagem o seguinte:
• Material para o momento cultural da sexta-feira - notícias das lutas

da PO no seu Estado, que podem ser verbais ou escritas.
1....- • Publicações e materiais produzidos pelos seus grupos

• Símbolos típicos de seus locais, para a decoração e celebrações

Lembretes 

! • A estadia e a alimentação serão gratuitas para todos(as).
• Os(as) representante do Estado entrarão no sistema de "Caixa comum

de passagens".

No aguardo de nos rever, antecipamos abraços e beijos fraternos.

(lJ.0Alli, 
Antonia Carrar'J(�ha) e José Pedro dos Santos Neto (Pedrinho)
Pelo Colegiado Nacional da Pastoral Operária

. , 
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Pauta do Encontro do Colegiado Nacional Ampliado 

5, 6 e 7 de dezembro de 2003 - São Paulo/SP 

Casa dos Oblatos -Rua Pe. Marchetti, 596 - Ipiranga - SP -
Fone: (0xx11)6163 3955 

05 de dezembro - sexta-feira 

• Acolhida
1. Café
2. Celebração
3. Apresentação da pauta e objetivos

• Análise de conjuntura
1. Exposição de Gilberto de Carvalho - conjuntura política
2. Exposição de Padre Inácio Neutzling - conjuntura eclesial e

política

• Almoço

• Debate com os expositores

• Jantar

• Momento Cultural
JoiT,al Ciiativo apTesentando conjuntura dos Estados

06 de dezembro - sábado 

• Café

• Oração da manhã

• Análise de Conjuntura
1. Exposição do Padre Alfredinho - conjuntura eclesial
2. Debate

Almoço

Avaliação da Assembléia Nacional de 2002
Adendos ao planejamento apontado na assembléia nacional
2002

Jantar

Momento Cultural
Lançamento do folder de apresentação da PO

26 anos da Pastoral Operária Nacional, Celebrando a Vida das Trabalhadoras e Trabalhadores
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07 de dezembro - domingo (Júnior e Paulo) 

• Café

• Celebração

• Reflexão - Ressonância das diretrizes do Colegiado nas
dioceses, enfocando os três desafios abaixo (momento de
observações e sugestões)

1. Desemprego
. Movimento de desempregados
. Grupos de trabalho alternativo
. Comitês de trabalhadores(as)

2. Representação e contribuição nos fóruns

3. Formação
. 2º Simpósio Nacional "O Futuro do Trabalho na Sociedade"
. Curso de formação

• Informes do Colegiado Nacional

e Encerramento

. Avaliação 

. Mensagem e gesto de compromisso 

. Almoço 

26 anos da Pasloral Operária Nactonal, Celebrando a Vida das Trabalhadoras e Trabalhadores
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Alegria de ser PO - parte 7 

São Paulo, 15 de dezembro de 2003. 

Na alegria de ser PO, no mês de novembro, aconteceu o 9° Nordestão, encontro da 
PO da região Nordeste. O tema nos questionava: "Outro Nordeste é possível?". E o lema 
respondia ao tema: "Continuamos na luta, pro dia nascer feliz". Isto é a PO. Sempre 
questionando a realidade e sempre buscando as próprias respostas. Isto é o nosso trabalho: 
procurar respostas e sobre elas, construir novos questionamentos, para construirmos a 
autêntica história da caminhada dos(as) trabalhadores(as), ontem, hoje e no futuro. E dentro 
desta caminhada histórica existem muitas outras caminhadas e romarias, como é o caso da 
Romaria dos Trabalhadores que pela 13° vez foi realizada em Campina Grande, com muito 
brilho e animação. 

*********** 

Encontros e visitas 
Em novembro, o Secretariado Nacional esteve representado i10 Nordestão e houve 

visitas a algumas dioceses que tem grupos de PO. Na Paraíba, passamos por Bayeux e 
constatamos a força e simpatia de Joseane, que nos contou a história da PO local. Em João 
Pessoa, conhecemos um grande grupo de PO. Como não caberia citar todos os nomes, 
esperamos que ,todos(as) se sintam contemplados no nome de nossa doce e querida Antonio 
(a carinhosa "T onha") e seu esposo Dei que nos mostraram maravilhas da natureza e do 
trabalho da PO na região. Em Guarabira, um grupo de PO formado por maioria de jovens 
artistas, que nos deram lições de alegria, ânimo para a luta e perseverança. Olhando para 
aquele grupo, temos a certeza de que é imprescindível continuar. 

No Rio Grande do Norte, em Parnamirim conhecemos Noel, aquele das belas cartas e 
um grupo de militantes sérios e comprometidos. Em Natal conhecemos experiências incríveis 
com crianças, jovens, mulheres e idosos(as), provando na prática o lema do Nordestão. As 
experiências serão publicadas nas próximas edições do boletim "Conquistar". 

No Rio Grande do Sul, estivemos presente nas celebrações em homenagem aos 50 
anos de sacerdócio do Padre Agostinho Pretto e por ocasião, visitamos a Arquidiocese de 
Porto Alegre e as dioceses de Cachoeirinha, Soledade, Pelotas, Cachoeira do Sul. 

1 O que tem no envelope 

• 

• 

Cartão de Natal 
Cartaz do 8 de Março 
Um belo cartãozinho da PO 
Tem beijinhos, abraços e cheiros 

Que o Cristo trabalhador, nosso irmão, 
Que renasce a cada ano em nosso coração 
Seja sempre nosso exemplo e inspiração 

rr a (To i a) osé Pedro (Pedrinho) 
Colegia o Nac· nal da PO 

1 
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Melhores Momentos 

Como é Natal, os P.O.res momentos serão "melhores momentos". Em 
homenagem ao renascimento do menino Jesus em nossos corações, 

falaremos de filhos, ;ovens etc ... etc ... etc. 

• O melhor momento do ano marca a chegada de Vitória, filha do Pedrinho, nosso
liberado nacional. É uma vitória ter uma linda menina chegando no mês de
dezembro, mês em que o menino Jesus renasce em todos(as) nós.

• E por falar em menino, o grupo de PO da diocese de Guarabira/PB tem o
coordenador mais jovem do Brasil - o Guto tem 22 anos. Portanto, aí vai um desafio:
se na sua Diocese existe um(a) coordenador(a) mais jovem escreva para nós.

• Enfim, para quem acompanhava o caso da galinha caipira, saiba que ela foi
degustada pelo Secretariado Nacional da PO: o fino prato foi preparado por Irene, a
esposa do Pedrinho e servido na casa deles, em Natal/RN.

• Na PO de João Pessoa não hó problema com quantidade de militantes. Lá existe a
Dona Maria, chamada de "pequena", que se levar a família aos eventos resolve
grande parte da mobilização, pois só ela tem dez filhos!

• Ainda falando de filhos recebemos correspondência da Mora, da PO da Diocese do
ABC/SP. Ela nos conta que a filha dela, Aruanda, valorizou a presença do quadrinho
sobre desemprego em carta anterior. Que ótimo momento! As filhas dos(as) militantes
lendo nosso material ...

• E aí vai a dica de um "melhor momento" criado pelo pessoal da PO do ABC/SP para
que possa ser reproduzido em outros grupos: na região foi criado o momento das
"Cantorias", nos quais se leva violão, pratinhos e bebidas comunitários e monta-se um
encontro festivo e político, com música, poesia, conversas e trocas de experiências.
Quem organiza tudo é a Lúcia Elísio, que aliás fotografa tudo mas nunca está nas
fotos. Por isso, o grupo até lança um pedido através desta nossa carta: quem tiver
fotos da Lúcia neste e em outros eventos, por favor, mostre-as ... Até para provar que a
Lúcia existe e está sempre presente!

2 



Pistas contra o desemprego 

� Mudanças na economia 
Deixar de repassar os bilhões de dólares para os banqueiros e especuladores financeiros, e 
investi-los na geração de empregos. Reduzir o superávit primário e utilizar o dinheiro para obras 
públicas que geram empregos. Redução da taxa de juros - Baixar a taxa de juros para 2% ou 3%, 
para ter crédito mais fácil e barato e estimular o crescimento econômico. Rompimento do acordo 
com o FMI - Entre 1979 e 2002 o país pagou 163 bilhões de dólares a mais do que recebeu. Com 
isso.seriam criados 10,5 milhões de empregos na indústria têxtil. 

�Reforma agrária - Exigimos assentamento de todas as famílias sem-terra do Brasil. Junto á 
distribuição de terras e concessão de crédito e apoio técnico aos trabalhadores rurais, é 
necessário dotar o campo de todos os equipamentos de educação, saúde, cultura e lazer. 
O assentamento de 400 mil famílias irá gerar cerca de 1,6 milhão de empregos. 

� Aumento real do salário mínimo 
O aumento real do salário mínimo é um importante mecanismo na distribuição de renda. 
� Investimento em infra-estrutura e Construção de moradias 
A reforma e construção de estradas, a instalação de esgotos e de rede elétrica, construção de 
moradias populares são formas de ampliar a oferta de postos de trabalho. 
� Redução da jornada de trabalho 
A redução da jornada de trabalho para 40 horas, sem reduzir salários, gera 1,8 milhão de 
empregos. Com o fim das horas extras e do banco de horas, o total seria 2,8 milhões. 
� Políticas públicas para a Juventude 
Implantar políticas públicas para os jovens, assegurando direito à educação, ao esporte, à cultura e 
ao trabalho. 
� Criação de. frentes de trabalho 
Enquanto se discute outro projeto de desenvolvimento econômico e social, criar frentes de trabalho, 
com garantia de direitos trabalhistas e 20% das vagas destinadas à juventude. 
� Crédito popular subsidiado 
Subsídios para que os(as) trabalhadores(as) possam investir na geração de trabalho e renda, com 
a aquisição de máquinas, equipamentos e de materiais de construção. Solicitamos 
estabelecimento pelo governo federal, de uma política de crédito que priorize a grande massa 
de desempregados, localizando os "desertos econômicos", para ali promover a injeção de 
recursos. Este crédito será operado dentro de redes de produção e comercialização. A produção 
de bens e serviços será voltada para alimentação, cultura, tecnologias alternativas, saúde 
preventiva, turismo e educação popular. 
� Passe livre em transportes coletivos, para trabalhadores(as) desempregados(as) e 

estudantes 

� Isenção de pagamento de taxas e tarifas 
Queremos isenção de pagamento de taxas em concursos públicos e isenção de pagamento de 
tarifas de água, luz, telefone. 

Ações contra o desemprego 
A- Reivindicações ofensivas

o Refonna agrárta
o Refonna urbana
o Redução da jornada de trabalho sem redução de salártos
o Mecanismos de distribuição de renda. (Mínimo vital)

s� Reivindicações defensivas 
o Remuneração justa a aposentados(as)
o Crédito subsidiado
o Isenção de pagamento de taxas e tartfas
o · Vale transporte gratuito a desempregados(as)

C- Ações em políticas públicas
o Implemento de projetos públicos para:

1. Construção de moradias
2. Aumento dos órgãos de saúde



3. Melhorias na Educação
4. Saneamento para toda a população
5. Maior oferta de Transportes
6. Oferta de assistência social: recuperação de dependentes qu1m1cos; recuperação de encarcerados;

assistência à familia (mulheres, juventude, crianças); assistência à terceira idade
7. Eliminar o trabalho infantil, o trabalho do idoso e o trabn'ro escravo;

D-Ações de mobilização
o Reuniões
o Atos públicos
o Ocupações de fábricas e terras (acampamentos e assen+2rnentos)

E-Ações de geração de trabalho e renda
o Hortas comunitárias
o Feiras de artesanato
o Oficinas de costura
o Oficinas de reciclagem de materiais
o Pequenas de empresas de turismo
o Cooperativas das mais diversos ramos de atividade (costura; construção civil e manutenção predial;

manutenção de máquinas e automóveis; confecção ce pléicas, faixas e bunners; cabe1eireiras e estefostas)
o Grupos de trabalhos artísticos (teatro, música, dança etc)
o Empresas de auto-gestão

F-Ações de formação
o Promover debates e cursos sobre desemprego e novas formas de trabalho no seu bairro, na sua escola e onde

mais for possível.
o Organizar grupos de estudo sobre os problemas que afet�m a vida dos trabalhadores e trabalhadoras.

G-Ações de apoio
o Visitas a desempregados(as)
o Divulgação da luta dos trabalhadores e trabalhadoras desP.mpregados no bole ·ri do grêmio, do sindicato, nos

jornais de bairro, em revistas, nc1s rádios, na televisão, na internet, etc.
o Apoio a todas as lutas que visem melhorar as condições de vida da classe traba:hadora.
o Almoços de solidariedade para arrecadar fundos para a luta.

Objetivos do movimento de desempregados 

o Conquistar trabalho digno para todos(as)

o Trabalhar com economia solidária, com vistas à ruptura do sistema

Metodologia 

o Movimentações em que os(as) desempregados(as) sejam protagonistas

\ 

/ 
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V 

Relatório de Avaliação Romaria dos trabalhadores e 

Trabalhadoras. 

Volta Redonda, 08 de novembro 2004. 

Estiveram presentes: Geraldo e Flavio (Rio de Janeiro), Eni (Espírito Santo), Elaine e Eduardo, 
Efigênio e Kelci (São Paulo), Toninha (PO Nacional), Moises (Campinas), Sebastião e Maria 

(Romaria á pé) 

PAUTA: 

* Avaliação
* Equipes
* Próxima Reunião
* Informes

A vali ação foi realizada com seguinte dinâmica: 

Que bom! Que mal! Que tal! 

�. 

·•·. 



... 

Que bom!, 
• A Romaria li Pé: um grito contra a exclusão, uma maneira de denunciar tudo que não é justo, as pessoas

caminham por oito dias, são da região Brasilândia e Diocese de Santo André.
• Mitra diocesana de São Paulo entrou com processo contra a Concessionária Nova Outra, para que possam

caminhar no ano de 2005.
• Apesar das dificuldades tiveram momentos muito forte de oração.
• Mística do Porto, foi maravilhosa, símbolos, nos últimos cinco anos foi a mais bonita e vibrante.
• Que ano de 2005 Flavio e outros do Rio de Janeiro vem para São Paulo participar da Romaria á Pé para

conhecer a organizar para que possam fazer esta caminhada no RJ.
• As duas Santas na Frente da Caminhada, a imagem de Nossa Senhora, e a mulher vestida de Nossa Senhora

do Espírito Santo.
• Presença do Movimento dos sem Universidades
• O roteiro que foi feito para ser utilizado entre as pessoas que estavam animando nos caminhões
• Os bonecos
• O envolvimento de Guaratinguetá
• Ser acolhido nas casas de família
• Numero de jovens
• A animação da Marlene no caminhão
• O Espírito Santo se animou com a participação na Mística da Romaria dos trabalhadores/as
• Grito ter lembrado dos lemas e ter denunciado as injustiças
• Que o SPM esteve mais envolvido este ano na Romaria e no Grito e contribuiu com cotas
• O lema da Romaria ( A Ordem da Cheia de Graça é ocupar ruas e praças)
• Participação da Romaria a pé
• O Bispo muito participativo, a homilia foi direta ligada com realidade do povo
• Que Volta Redonda e ABC contribuíram com o caminhão de som



Que mal! 

• Os problemas c_om Concessionária Nova Dutra, cada ano fica mais difícil. Neste ano a Dutra
não queria permitir a entrada dos Romeiros, dizendo que tiram a atenção dos motoristas e que
se entrassem teriam que pagar uma multa de R$ 100.000,00 ( éem mil reais). Com tudo isso
ainda foram acusados por um acidente que aconteceu na Nova Dutra, sendo que no momento
do acidente não estavam mais caminhando, estava no local de descanso, a policia atrapalhou o
trânsito para colocar a culpa nos Romeiros. Isso acabou atrasando muito a caminhada.

• Carros de som
• A Saída da caminhada
• Não ter ninguém da Romaria a Pé no palanque do Grito
• Este ano teve menos pessoas na Romaria
• O Rio de Janeiro e Campinas não participaram efetivamente
• Os cantos não eram conhecidos
• Campinas não vai mais contribuir com cotas para compra das camisetas
• Não foi possível encaminhar as equipes de trabalho.

:-. 



• 

Que tal! 

• Na 20º Romaria dos trabalhadores/as o Rio de Janeiro vir caminhando em comemoração aos 20
anos de luta e resistência desse povo tão sofrido.

• Coordenar melhor a saída da caminhada, porque primeirq ela se afunila e depois ir mais
devagar para que os carros não fiquem tão distantes.

• O grito ter uma mística mais forte, com símbolos.
• Ampliar a coordenação da Romaria
• Ato penitencial ser feito pelo grupo Anastácia
• Usarmos o ano que vem Trio elétrico
• A Romaria á pé participar das reuniões do Grito
• Nossa barraca de venda ser no Porto
• Sincronizar os carros
• Fazer uma parada no Portão da Basílica para dar o Grito dos (as) desempregados (as)
• Fazer projetos para gráficas ( cartaz, folhetos, etc)
• Símbolos das experiências de trabalho no Grito dos Excluídos ( economia solidária,

desemprego, futuro do trabalho)
• Fazer projetos para as camisetas e banners e boné
• Banner maior
• Equipe menor e trabalhar com o grupo de Guaratinguetá
• Projeto para os ônibus, para que possamos levar desempregados



... 

• 

.. 

Desafios_: 

• Carro de Som
• Coleta ( é possível fazer se as pessoas estiverem identificados)
• Acolhida do Grito
• Dispersão das equipes
• Comunicação

Tarefas: 

• Flavio ficou de encaminhar projetos para gráfica
• Elaine e Tonimha, passar modelo de oficio e projeto para Flavio e Efigênio

Espírito Santo--------------------------------------- 8 ônibus
Campinas------------------------------------------- 12 ônibus 
ABC------------------------------------------------- 16 ônibus 

Próxima reunião: 
Data: 19 de fevereiro 2005. 
Horário: 10:30h 
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Iniciamos no dia 07 de Novembro as 15 horas eoàt uma leitura, 'de Is!-

ias 65. l?-23. ........... 1 ... ,u ( \,; ... 1

\,,- 0'

Isaias deixa claro que Deus vai criar um ,céu-e uma -nova:terra, IqueJ 
as coisas boas serão lembradas, e as ruins não entrará em no·sso1·cor.ação. 
Não averá criancinhas que vivam apenas alguns ·dias. -' t�-.:.,! .q __ .r 
E o velho completará sua idade; os homens construirão casas--. e·- as habita 

-

rãa, plantarão e comerão os ·frutos de seu· trabalho-. não se Jfatigar,ão· .e) 
nem gerarão filhos para a desgraça. � 'i�' :...o:;i.s,, 

_J.' .::· � •• 1 .e aoi 
A CONJUNTURA DA P.O. NO �TADO. 

-Na Diocese do Rio a P. o. teve bastante envolvida· desde1 o inicio "do .. anoJ
com a C.F. 95· em todos os setores onde a P.O. t·em os ·grupos de·Base.-2,
Com respeito a Romaria de 07 de Setembro câdaJ se.to·r se responsab:Jrlisou,
contratando Onibus nas Empresas mais .proximas, Óóm ,:Lsso aumentou-- a.\ ;pa,t.

ticipação, na Romaria. Tr�balhamos cursos de· formação, e �oje· temos .jr24
grupos na Diocese. · 1 ·-·r_ '! 

NA DIOC�S� D� VOLTA llliDONDA, também estivemos ·empenhado. na• ·C.F.:in 95�

foi feito um trabalho muito bom com relação a.·Qposição Sindical Metalu,t 
gico na região, criação do M.R.T.� (.Movimento�de�Resistenoi��dQ� Traba

lhadores). · ·:1 .; l, u ... ·, r :J .JJ' . •  .-:.J....,1,,: 
Foi trabalhado subsidio em toda 1base d.a ·-Diocese.,� :conaentizan(io_-QS..1_ ,irab!_ 
lhadores da importância das Eleiçoes em ctOdOS '.OS :foruns':de -,P.ÍSCUÇde 'I ,.., 
juntamente com todas as forças poli ticas que se)i1pre·Gcup�va.,lemnc.onst.ru±r, 
uma chapa de concenso, tudo isso ,graça· a um trabalho .puxado ·.pela ,P.1e1.0..D!. 
ocesana. Também foi feito encontro de animadores· de ·grupo.:t.de .LBas:e-· nl: e 
agora no principio de outubro a P.O. realizou em Arrozal um r.etirO rp_ar.a 
toda base da P.O. na Diocese 1

• Estamos. com.18. grupos, e novos grupos e.t 
tão nascendo em outros setores. 1 · • •. ri 1 ·.�.1· · .f r J , • 

NA DI_qc�S.§ D� ITAGUAI, mais setorizado em Angra dos tReis, , · eat

presente ha reunião da coordenação la Irmã Terezq.·,:.'.ànqe;.;coloa.011.!.q_ue , e1 
ta êhegáncfo na Comunidade a poudo tempo mats····v-em acompa�an<i:01 os-=·.:-detia.
grupos da P. o. e o grande valor à.os grupos esta1qemlipr.ió.Di:zar .a.formação 

1 

e que o Padre tem apoiado n.esta formação. · ·!. '"'í' l'L.E r i.:,,_. .. oJm <,;. ,lt, .o..:. 



NA DIOC.H;S.H; D.!!; NOVA IGUAÇY, constatamos-que a P.O. esta enfraquecida 
e que a P. O. do Estado tem um ,co_mpro

:7
1iss_o em ajudar nova Iguaçu: a se 

fortalecer, isso é um desafio 'para toda coordenação do Estado e muito 
mais da coordenação Diocesana, em Nova Iguçu ttoje,temos dois grupos. 

NA DIOC�S� DE DUQU.H; DE CAXIAS,existem outros desafios. para todos no 
de não deixar augumas referenças que lá existem um grupOt Onde. participa, 
D.Ri.ta e zé Paulo, mais um desafio para a coordena.ção do .f$stad'o.

NA DIOC�Sh: D� VALENCA,mais localizada em Traz. Rios .e Paz:a,'iba d.9�.Sul 
temos também dois grupos e as nossas referenças, s_eria. o Gilberto_,· 1a) ., .o 
Mareio, se faz necessárip o apoio da coordenação .,para um �Etio.r fortal,ec,!

mento dos grupos. ( ,., " - . r, 
ROMARIA DO TRABALHADOR 

Foi mui to importante a presença do animador Jos; -Vicente, -aleµi de e,a�tar 
variaa Musicas proprias para o momento contagiando o publico, e com o

suu carisma soube conduzir o ato Cultural, na Romaria, outr.a parte: im, 
portante do ato foi a presença do Vicentinho Presidente da .. Ctl.T.qu,S3 emoci 

. -

onou o publico com suas ·palavras, no geral o a�o foi bastante obj�iivado 
��a celebração foi 'positivo a presença dos Bisp_os, e dos Pad,res e das; :f!t 
ligiosas, na parte do ofertório faltou trabalhar mais pessoas para o 1IlQ 
mento. Aqui no Rio faltou uma maior articulação das 'Dioceses que es.tavaa 
enganjadas na Romaria. No geral a Romaria foi muito positi�a nó� ü>:r e �� 
tados que preparou com antecedencia p�ra o dia 07 em Aparecid�7 çopcegu�
mos a mostrar para a CNBB a força que as Pastorais Sociais _tem hoje a 
nivel do Brasil com a preparação da Romaria e o. g.rito_do�-���uido, o� 
tro momento positivo foi a cobertura da Imprenç� pela_TV_e -��-J�rnais .,

desmascarando no Brasil intei.ro as festas da Independ�nciç1..: 
NC:.. 

No 2$ dia no domingo dia 08 de outubro in�aiamo_s. �,9m um� __ l�i,tJ1.!8r
I 

�e 
LC.17.5-10 onde Jesus fala do poder da fé, os. Apostólos pe_d� l�---��su�· :-la� 
menta-nos a ré, e Jesus responde se tivesse ré-com,.o um grão d� mosta�4�, 
seria capaz de mover uma montanha do lugar,mais a dia�te .J�s�s fala .pa 

' � 

ra nos servir com humildade, não devemos ser s�r�o in�til_�l �az�r � 
penas o que deviamos fazer. ,, j_, .. 

�U!!;STÃO DO COMPANHEIRO DIONISIO,.es.te. compaqheiro m:ora �m Duq4e _de 
Caxias, esta com gravé problema de coluna tem que fazer uma si.r:urgia •. , L 

A. P. o. do Est§dO es_ta se ·propondo a solidariz�r .com o companheiro e 
. surgil umas propostas concretas, que cada g�po de_ base .. em ·suas Diqc��es 

possa arrecadar no minimo meio salario para ajudar na strurgia do compa
nheiro, outra proposta é de fazer uma atividade 1� na SUél, .. Çomunidade com 
o intuito de arrecadar algum dinheiro e ao mesmo tempo setlcibil�zar. a
Comunidade.

(J 

ASSEMB�IA NACIONJ\L,.i_::: 
A .ssembléia Nacional da P.O. que se rea].izará.de:30 de nov�mpro.a

1
03 4e

dezembro del995 em São Paulo. O Rio se defin:lu pela participação .. de 03
"'. -· ....... - - - �- - ... ., -·--· - - � 

membro sendo Tania,Gil,que já são Delegados n�to� por·ser��a,çoorde�ação 
e o outro nome, foi do companheiro Zequinha de .V,Re_donda, o tra de��b�fª
ção foi a participação por IJ}ais dois do compq.nheiro Gil. nq. qoorden�ção �-
�-Jacional, sendo ·=üiada no fioal ·, 96 quando cprppleta 03 anos no cone� 

lho. 



. . 
.. - oJ-

ASSEMB�IA ESTADUAL 

, • , 
e: A Assembleia �stadual da P.O. sera realizada em 1/,16,l?lde dezembro em 

Arrozal na Diocese de Volta Redonda os critérios foi o seguinte, todos 

os membros da coordenação Estadual são Delegados natos da Assembléia, e 

mais 03 membros por Diocese onde tem P.O. mais a Diocese de Nova FribuI 

go onde vem demonstrando um grande interece em criar grupos de P.O. se

rá convidado mais um representante da ACO, Estadual outro da C,P.T. E!. 

tadual e outro da JOC Estadual, mais alguns agentes simpatizantes '.das 

P.Oo� nas Dioceses como Padres e Irmãs, e também comvidamos o Bispo 

D. Waldir da Diocese de Volte Redonda.

- PAUTA.

- INFORM� GKRAIS.

- AVALIAÇÃO DE 95é

- PLANEJA..� O ANO D� 96.

- CONJUNTURA DA P.O. NO ESTADO.

C F; 96.

- FHJAN<;AS.

LI NA N C A ,S 

A Pastoral Operaria recebeu o seu Projeto para 03 anos no mes de Junhoo 

de 1995 algo em torno de R$ 23.4-45.00 vinte tres mil e quatro centos e 

quarenta e cinco reais e com esse dinheiro que pagamos salario do libe

rado passagens, encontro de coordenação, Assembléias, e cursos de Jane! 

ro e encontro de :Mulher. 

P / J;i;QUIPE D · COORD�AÇÃO. 

Josi ANT 
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Democracia: diferentes formas de fazer política 

A
prática do clientelismo,
corrupção, paternalismo 

etc, serve para manter a 
sociedade brasileira com todos 
os problemas que vivemos há 
séculos. Permite que uma elite 
minoritária domine a maioria da 
população ao longo de toda a 
nossa história. 

O exercício da política 
significa a existência de 
diferentes interesses na socie
dade. Pessoas diferentes, com 
idéias e projetos diferentes 
disputam o PODER democra
ticamente. Um país verdadei
ramente democrático tem que 
oferecer as condições neces
sárias para todo cidadão poder 
exercer sua cidadania. Um país 
em que as pessoas precisam 
vender t seu voto para sobre
viver não é um país democrático. 
A democracia exige que os 
diferentes possam apresentar 
seus projetos em pé de igualdade. 

A democracia requer que 
exista "situação" e "oposição". 
A disputa pelo poder natural em 
qualquer sociedade. Todo grupo 
social (parte ou partido) tem o 
direito de apresentar os projetos 
que, a seu ver, são melhores para 
a sociedade em que vive. 

Conclusão----
No Brasil, principalmente, nos municípios não 

existe uma prática de se disputar projetos. Numa 
eleição municipal, muitas vezes, o que menos existe 
é a disputa de projetos. As relações de compadrio, 
o patemalismo e o clientelismo impedem que o
debate político aconteça. Este é um grande desafio
para a CF/96.

Precisamos construir uma nova Nação, que 
integre econômica, social, política e culturalmente 
os excluídos. É tempo de romper com as amarras 
que, ao longo da nossa história, impedem que 
sejamos um país soberano. Este trabalho deve 
começar nos mzmicípios com o desenvolvimento 
de uma nova cultura política. A CF/96 deve 
oferecer algumas condições para que o debate 
aconteça. A PO deve fortalecer esta Campanha da 
Fratemidade. 

Algumas sugestões 

* aproveitar que as próximas administrações

estão se e11cerra11do 110 a110 2000 e trabalhar com 

a simbologia de um novo século, momento de se 

construir 11ovos caminhos, novas práticas, etc; 

* iniciar o processo de reflexão e preparação nas

paróquias e dioceses, com as diversas pastorais,

em vista da CF /96. 

Secretariado Nacio11al da Pastoral Operária 
Pça. da Sé, 184 - sala 1001- Cep: -O 1001-000 

São Paulo - fone (O 11) 605-1393 - Fax (O 11) 604-4382 

Informativo CF 96 

Setembro/95 - nº 1 
rw.�&FIPffifflF e--..-

FRATERNIDADE E POLÍTICA 

e ompanheiras e companheiros, este 
informativo é o primeiro de uma 
série de três que estaremos 

publicando sobre a Campanha da 
Fraternidade de 1996. O primeiro boletim 
fala da importância daParticipação Política; 
o segundo abordará a Radicalização da
Democracia e, finalmente o terceiro sobre
Conselhos Populares.

A Pastoral Operária quer com isto 
motivar, estimular e subsidiar a reflexão e a 
discussão sobre as eleições municipais de 96, 
desejando poder contribuir para uma atuação 
preparada, planejada, enfim, de qualidade, 
pois a nossa realidade, dura e excludente, 
diariamente, nos desafia, exigindo-nos wna 
ação qualificada e comprometida. 

Para que tenhamos uma atuação de 
qualidade e eficaz, temos que ter clareza do 
que está em jogo e como se está jogando. O 
certo é que neste jogo não dá para ficar na 
arquibancada torcendo. Tem que entrar no 
campo, tem que participar! Contribuindo de 
forma substancial no processo eleitoral, 
pensando e elaborando propostas e 
construindo alternativas.Portanto, -consi
derando a importância do tema, vamos nos 
preparar, discutindo com a companheirada -

vizinhos, amigos, comunidade ... temas 
como: Poder local; Conselhos Populares; 
Participação popular; Radicalização da 
Democracia, e outros que possam contribuir 
para nossa reflexão. 

É com o desejo de contribuir e nos 
colocar a serviço, que pensamos este 
informativo 

Bom proveito! 
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07 DE SETEMBRO-SOMOS TESTEMUNHAS 

M
ste 07 de setembro 

onde a nossa 
ústória registra o 

"grito da Independência do 
Brasil", é preciso sempre 
refletir: independência de 
que, ou para quem ? 

A palavra indepen
dência significa: ser livre de 
qualquer dependência ou 
sujeição - ter.fartos meios de 
sobrevivência. E o que 
contatamos ? 

Além de tantos outros 
desa.fios, nós temos uma 
dívida externa que nos 
oprime, regras ditadas e 
impostas. Multidões 
sujeitas e destinadas à fo
me e à miséria. O retrato 
do Brasil todos conhe
cemos. 

Desde o primeiro 07 de 
setembro, acumularam-se, 
ao longo da história, 
conhecimentos técnicos 
suficientes para que 
ninguém na face da terra 
precisasse viver de forma 
desumana e indigna. Com 
tristeza, constatamos que 
tanto conhecimento nesta 
área estão servindo para 
aumentar a degradante 
exclusão social, fruto das 
decisões políticas. 

Temos o compromisso 
de, em todos os O 7 de 
setembro, construir o nosso 
Grito que clama por justiça 
social, negando e denun
ciando todo o sistema 
excludente. 

É preciso resgatar, 

Introdução 

.fielmente o verdadeiro e 
pro.fundo significado da 
palavra independência e 
construir uma 
independência baseada e 
consolidada na solidarie
dade - .fraternidade -
partilha... entre, e 
principalmente, para todos. 

A participação política é 
um dos meios importantes 
para a efetivação de uma 
verdadeira cidadania. Neste 
sentido, considerando a 
importância do tema da CFI 
96 : "Fraternidade e 
Política", desde já, somos 
chamados a dar continui
dade a esta reflexão, pois 
estamos comprometidos com 
a VIDA EM PRIMEIRO 
LUGAR. 

Falar da política é mexer com interesses, é por o dedo em conflitos, mas é 

também contribuir para fortalecer a cidadania, a democratização das estruturas 

de poder, a consolidação de uma nova cultura no país e ajudar a construir uma 

"nova sociedade onde Justiça e Paz se abraçarão". 

O Brasil atravessa um momento difícil: muito desemprego, aumento da 

miséria e da fome, analfabetismo e muitos outros problemas sociais. Os dados 

estão aí para comprova,: 1996 é um ano de eleições municipais e a CNBB 

(Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) foi muito feliz em escolher o tema da 

CF /96, pois o período é apropriado para se fazer um amplo 

debate Político no país. 

Setembro/95 Informativo C!- - 96 3 

Cultura Política no Brasil 

O 
nosso povo simples e 
trabalhador tem uma 
visão muito negativa 

da política. "Política é sujeira". 
Esta grande parcela da 
população, que todos os dias 
sai cedo para o trabalho, pega 
o ônibus lotado, passa o dia
longe da família, às vezes sai 
de casa sem destino, 
s u b e m p r e g a d o ,  
desempregado, perambulando 
pelas ruas, dando um 
')eitinho" de sobreviver. O que 
este povo anônimo e, no 
momento, silencioso, pensa da 
política ? Como trabalhar o 
tema da política com essas 
pessoas ? Estas são algumas 
das preocupações que 
devemos ter. 

A cultura política 
brasileira é marcada pela 
privatização da "coisa 
pública" . 

Por exemplo: o grupo da 
Pastoral Operária da cidade 
de Parnamirim-RN iniciou 
um trabalho no bairro Rosa 

dos ventos. A comunidade 
elegeu como seu principal 
problema a falta de água 
encanada . V ários passos 
foram dados para se conseguir 
a água. Atualmente uma 
comissão formada por 
pessoas da comunidade e da 
PO procuraram a Secretaria 
Municipal de Viação e Obras 
(SEVOP) para conseguir uma 
máquina de escavar. Soube
se que esta máquina só sai 
com a autorização do 
presidente da Câmara de 
Vereadores ou da esposa do 
prefeito, com a ressalva de 
que isso deveria ser dito na 
comunidade: "Fulano de Tal 
quem mandou fazer o 
trabalho nas ruas do bairro". 
Um bem µúblico passa a ser 
administrado como se 
pertencesse a uma das duas 
pessoas citadas. A isto 
chamamos de privatização do 
que é público, de todos. Esta 
prática é comum em muitas 
cidades do país. Todos nós a 

conhecemos. 
A maioria das pessoas 

que encontram algum tipo de 
ajuda nas prefeituras ou 
Câmara de vereadores 
considera isso um grande 
favor do Prefeito ou do 
Vereador, que deve, 
posteriormente, ser pago com 
o VOTO. As pessoas que
procedem assim não agem
como cidadãs e contribuem
para enfraquecer a construção
da democracia.

Cria-se uma rede de 
relações do tipo: "é dando que 
se recebe". Este tipo de cultura 
atravessa todos os setores da 
nossa sociedade. O 
clientelismo, a corrupcão não 
são apenas artimanhas de 
alguns políticos ou atributos de 
uma classe social. São 
assumidos como forma de 
"fazer política", desde a pessoa 
mais simples à mais elitista. O 
"errado", o "anormal", o 
"idiota" é quem não entra no 
esquema. 



Volta Redonda, 27 de outubro de 1995 . 
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COMPANHEIROS E COMPANHEIRAS 

A Igreja do Brasil nos últimos anos tem voltado sua atenção 
especialmente para os esquecidos da sociedade, através das 
campanhas da Fraternidade, procurando ser fiel a ,Jesus Cristo. 

Ela encontra no rosto de Jesus, o rosto do excluidos. 
Para dar continuidade a campanha da fraternidade de 95, a 

Igreja do Brasil, através das pastorais sociais, convidou todas 

as Dioceses ã promover e relizar o GRITO DOS EXCLUIDOS. 
Esse evento tem como objetivo principal anunciar a VIDA EM 

PRIMEIRO LUGAR, denunciar todas as injustiças que impedem a 

vida acontecer, buscar unidade e articulação entre todas as 
pastorais, movimentos, sindicatos, pessoas de boa vontade que 
apoiam e lutam ao lado do excluídos e fortalecer as lutas dos 
mesmos. 

Em todo o Pais, de norte a sul, aconteceu o grito, sendo o 
seu momento mais forte em Aparecida do Norte, por ocasião da 
Romaria dos Trabalhadores. 

Em nossa Diocese estamos convocando todos: Igreja 
movimentos, sindicatos partidos políticos etc. para participar do 
GRITO DOS EXCLUIDOS dia 9 de novenbro, data expressiva de nossa 
região, devido a greve de 1988, quando morreram três 
companheiros, wilian Valmir e Barroso. 

Para dia 9 de novembro estamos preparando um ato show 
cultural na Praça Juarez Antunes. 

Progamação: 
16 horas concentração na Praça e formalização das denúncias. 
17 horas Abraço a Praça. 
18 horas passeata com faixas cartazes referente aos 

Excluídos e alguns istrumentos que faça barulho. 
19 horas show cultural: músicas, danças poesias etc. 

O CONVITE E PARA TODOS, JUNTE SEU GRUPO E VANHA EM ROMARIA 
PARA A PRAÇA CONTINUAR A NOSSA HISTORIA. 

Obs. Qualquer grupo que queira se apresentar, é só se inscrever 
com o G�raldo Orozimbo das 14hs as 17hs. Tel 430939 

Abraços fraternais. 

Com mui ta alegria estaremos esperando por· vocês. 

PO Forum dos Excluídos. 
PASTORAL OPERÁRIA

1Dcr25-a .,_•44 -Vi!o �:inta Cecília. CE? 'J.7.'J.(,IJ
Mel: IJ243) 43.-0939 - Volta lledondo • �j 



ROTEIRO CASA DE ENCOJt}TRO SAGRADA FAMILIA ·,., 
Rua Pe. Marchetti, 237 - F-the.: 273·0352 e 6914·2377 

:/.·: \- . 'l 

Aeroporto de Cumbica Guarulhos.: 
. , '  

Pegar o ônibus circular para o metrô Bresser. �?egar outro ônibus "Metrô Bresser", "Metrô 
Ana rosa - 373R "e d�scer no segundo ponto a, ônibus da Avenida Nazaré, continuar até o 
semáforo e entrar a direita na Rua Pe. Marche.ti, 237. - Outra opção: tomar ônibus especial
para o terminal rodoviário Tietê , no terminal Tietê ir até a Avenida Cruzeiro do Sul e pegar 
<Jnihus Expresso Brasileiro via Av. Nazaré, descer na altura n. 0 470, ou metrô Vila Mariana -
<>nih11s !piranga .:/78 P. 

Aeroporto de Congonhas.: 
Pegar qualquer ônibus com nome "Metrô Vila Mariana", Dentro de terminal pegar ônibus 

1 

Ipiranga - 478P. descer no primeiro ponto da Rua Pe. Marchetti, ou pegar ônibus Sacomd -
-178 P e descer no terceiro ponto de ônibus da avenida Nazaré, voltar até o semitforo e entrar a 
esquerda na Rua Pe. Marchetti, 237. --�· 

Terminal Rodoviário Jabaquara.: 
Entrar na Estação do metrô e descer na vila M Hi;ina. Pegar o Ônibus Jpiranga - 478P. descer
no primeiro ponto da Rua Pe. Marchetti. ,, ' · 

Terminal Rodoviário Tietê.: 
Entrar na estação pegar metrô sentido Jabaquara descer na Estação Vila Mariana. Pegar o 
Ônibus Ipiranga - 478P. descer no primeiro ponto da Rua Pe. Marchetti, ou pegar qualquer 
ónibus que passe na Avenida Nazaré, descer no segundo ou terceiro ponto de ônibus. 

Terminal Rodoviário Barra Funda.: 
Ir até o metrú Sé, fazer baldeação, sentido Jabmpwra, descer na Estação Vila Mariana. Pegar 
o Ônibus Ipiranga - 478P. descer no primeiro ponto da Rua Pe. Marchetti, ou pegar qualquer
ônibus que passe na Avenida Nazaré, descer no segundo ou terceiro ponto de ônibus, altura do
n. º 470.

\�� r�' . C.r--:. �{t\S�, eµ_ r� \:)\jç 1 { o

L\S�i- zG. 2-u - a�\)
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Como surgiu o lº de 1/faio 2

Nasce da realidade vivida pelos trabalhado

res a,_ nível rrrundial: 

• Carga horária ecessiva de 12 a 18 horas pordia

não sobrando tempo para lazer. 

• Salários abaixo do mínimo necessário para um/

trabalhador repor suas energias.

• Falta de condições de trabalilo da mulher e das

crianças.

Diante desta realidade os trabalhadores se 

organizaram em associações de trabalhadores, pa

ra descobrirem formas de luta contra a explora

ção a que eram submetidos. 

Em 1886 os trabalhadores organizados em/ 

congresso (Genebra) decidiram lutar no mundo 

inteiro para que o trabal110 diário das operá

rias não ultrapassase a jornada de 8 horas . Po

rém, vinte anos após o cor1oo-resso, as operárias/ 

norte - americanas ainda não tinham conquista-

do este direito. Então, os trabalhadores de Chi

cago, decidiram fazer uma greve geral , a ter/ 

início no lº de Maio de 1886. A repressão po-

. 

1 

l 
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. . 

licial desencadeada pelos patrões, castigou dura� 

mente os grevistas em uma grtnde concentração de 

0perários na praça pÚblica de Chicago, dissolveE 

do à força e assassinando vários operá.rios em/ 

frente a fábrica MAC CORl'ilCK. 

Nove operá.rios foram condenados a prisão/ 
, 

. 
. perpetua e seis foram cohdenados a morte. Con-

tudo, este crime contra a reivindicação dos tra-
, balhadores tornou -se simbolo de suas lutas e ho-

je é lembrado, em todo mundo, no dia 12 de Maio, 

�m que contexto vivemos hoje o 12 de Maio? 

• O trabalhador não tem entendimento do Plano /

Collor ficando alheio à seu futuro.

• Os grandes meios de comunicação, dirigido pelos

empresários, tentam a todo tempo influênciar de/

forma massificadora o comportamento das pessoas/

através de pouca informação.

• O trabalhador vive o pesadelo da inflação, devià

do ao arroxo imposto pelo governo.

• A situação dos pequenos e médios produtores ( que

estão sendo prejudicado), sem condições de insves

tir na produção, tornando -se difícil de ma..�ter os

quadros de funcionários , causando o fechamento/
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