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N� 39 - MAIO/JUNHO 1989 

INSTITUTO BRASILEIRO DE ANALISES SOCIAIS E ECONÔMICAS 

Atencão, Eleicões ! 
' ' 

O mês de maio foi repleto de fatos pouco ani
madores como o ato terrorista que destruiu o mo
numento aos mortos de Volta Redonda e o envio 
ao Congresso pelo presidente Sarney da medida 
provisória número 50, regulamentando o direito de 
greve, medida questionada até pelo presidente da 
FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo), Mário Amato. Os ministros da área econô
mica, Maflson da Nóbrega (F�enda) e João Baptis
ta de Abreu (Planejamento), diante do fracasso do 
"Plano Verão", reconheceram afinal que o problema 
maior não é a questão salarial, mas o encargo das 
dívidas externa e interna, que pesam sobre toda a 
nossa economia. 

Na área política, começa a campanha do PMDB, 
com sua chapa completa que tem Waldyr Pires co
mo vice de Ulysses. A escolha de Waldyr é um fato 
importante, por ser um candidato imposto ao cabe
ça de chapa e que acaba tendo mais densidade do 
que o candidato a presidente. 

No mês de junho, os setores econômico e finan
ceiro reservaram muitas suspresas. O governo fi
nalmente reconheceu o fracasso do "Plano Verão" 
e criou um novo indexador, que funciona como uma 
moeda alternativa ao cruzado novo: o Bônus do Te
souro Nacional com variação diária, o BTN fiscal. 
Mas os momentos de grande agitação foram vivi
dos pelos especuladores da Bolsa de Valores, com 
o golpe aplicado pelo grande especulador e mega
empresário Naji Nahas, que provocou um rombo
com um cheque sem fundos de NCz$ 39 milhões,
colocando o mercado de ações do Rio de Janeiro e
de São Paulo em crise. Esse golpe acabou envol
vendo o presidente do Banco Central, Elmo Ca
mões, que teve de pedir demis$áo do cargo público.
Antes de pedir demissão, Camões, amigo íntimo do
presidente Samey, tentou negociar de todas as
formas a suspensão da liquidação extra-judicial da
Distribuidora Capitânea, de sua propriedade e ad
ministrada por seu filho, Elmo Camões Filho, que
costumava e.specular com operações muitas vezes
superior ao seu patrimônio.

Após quatro meses do último congelamento, a 
inflação deu um salto histórico ao passar de 9,94% 
em maio para 24,83% em junho. O fantasma da hi
perinflação na Argentina ronda o dia-a-dia dos 

brasileiros. O governo, no entanto, tenta salvar a 
economia defintndo um indexador, evitando assim a 
dolarização do país. Esse processo inflacionário ge
rou sérios boatos de que o ministro da Fatenda, 
Maflson da Nóbrega, seria demitido pelo presidente 
José Sarney. 

Na área política, o processo eleitoral está to
mando força, porém as campanhas presidenciais 
caminham sem maiores novidades. Na última pes
quisa, publicada no dia 11 de junho, Collor aparece 
com 42% das intenções de votos, mas uma análise 
do quadro político ainda não oferece elementos pa
ra uma definição. 

No dia 28 de junho, o Congresso Nacionat impôs 
uma forte derrota ao Executivo. Dias após o presi
dente José Samey vetar a política salarial e o salá
rio mínimo de NCz$ 120, que haviam sido aprova
dos pelo Legislativo, o próprio Congresso derrubou 
esses vetos do presidente. Com isto, o salário mí
nimo de NCz$ 120 vale desde 1 º de junho e reajus
ta também as aposentadorias e benefícios pagos 
pela Previdência Social. Foi uma conquista do Le
gislativo e do movimento sindical contra mais uma 
atitude arbitrária do Executivo. 

Em junho o governo também acirrou sua investi
da de desmonte contra as duas maiores empresas 
estatais do país: a Companhia Siderúrgica Nacional 
(CSN) e a Petrobrás. O que o governo quer é aca
bar com essas empresas eficientes· e transferir os 
resultados para grandes empresas transnacionais. 
No entanto, a sociedade, através das associações 
de profissionais de empresas estatais, sindicatos e 
as mais diversas entidades, vem se mobilizando 
contra isso. 

O mês de junho revelou que o país volta-se para 
o processo eleitoral num momento de crise do Es
tado. Samey já revela sinais de que tem consciên
cia de que sua gestão.está completamente desgas
tada e que a sociedade está guardando suas ex
P,ectativas para o próximo Presidente da República.
E um processo que exige mudanças de costumes
políticos, como a corrupção. e o nepotismo, e espera
que surjam autoridades novas que, respaldadas
pela sociedade, tomem providências urgentes em
relação aos sistemas de saúde e educação, reforma
agrária, política econômica e dívida externa, entre
outros.
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O QUE É 

"PLANO BRADY": A PRO POSTA 
NOVA DOS EUA E O PROBLEMA 
DA DÍVIDA EXTERNA 

A proposta dos EUA para o 
problema da dívida externa apre
senta uma novidade fundamental 
na forma como até aqui vinham 
tratando a questão. Talvez por is
so, mais do que em uma nova 
proposta, pode-se falar em uma 
nova abordagem do tema. 

Num rápido parêntese para 
simplificar a questão, podemos 
dividir analiticamente a dívida 
externa entre estoque e fluxo. 
Estoques dizem respeito ao mon
tante total da dívida (no caso· do 
Brasil, por exemplo, cerca de US$ 
115 bilhões) e o fluxo aos desem
bolsos que o país vai fazer ao 
longo do tem� por con_ta _da 
existência da dívtda, ou seJa, Ju
ros amortizações, taxas de riscos 
("spreads"), etc. Usando o Brasil 
como exemplo, para o ano de 
1989 o Centro de Estudos Mo
netários e de Economia Interna
cional da Fundação Getúlio V ar
gas estima esse desembolsos em 
cerca US$ 18 bilhões, enquanto o 
Ministério da Fazenda, mais oti
mista, estima "apenas" em US$ 
16 bilhões. 

Na nova proposta, apresentada
na segunda semana de março pelo 
secretário do Tesouro norte-ame
ricano Nicholas Brady ( daí "Pla
no B�y"), admite-se pela pri
meira vez a possibilidade de se 
alterar os estoques das dívidas 
externas dos países do Terceiro 
Mundo. Apesar de ainda bastante 
tímida em face da gravidade do 
problema, nem assim deixou de 
enfrentar resistência de dentro do 
próprio Governo Bush, e este po
de ser um dos elementos para 
considerar a proposta ainda co�o 
uma contribuição nova para a dis
cussão, e não como política norte
americana para tratar a questão. 

O chamado "Plano Brady" foi 
proposto expressamen� tend� em 
consideração os segwntes pnncí
pios (Gazeta Mercantil, de 11 e 
13 de março): 
1. os recursos financeiros são es
cassos e podem ser usados mais 
efetivamente; 
2. reverter a fuga do capital ofe
rece uma grande oportunidade, já
que em muitos casos a fuga de
capital é maior do que a dívida;
3. não há substituto para políticas
finnes;
4. é necessário manter o papel

importante das instituições finan
ceiras internacionais e preservar 
sua integridade financeira; 
5. deve ser encorajada a redução
da dívida e do serviço da dívida
numa base voluntária, enquanto
reconhecemos a importância de
continuar com novos emprésti
mos. Isso deve prover um passo
importante na volta do mercado
aberto - onde há muitos fundos e
as mais diferentes transações são
concluídas rapidamente;
6. deve-se desenhar esses ele
mentos em conjunto para prover
os países endividados de maior
esperança no futuro.

Aparentemente, o "Plano 
Brady" não prevê a "normaliza
ção" dos mercados financeiros 
internacionais a curto prazo. Por 
isso é um incentivo para a reali
zação de operações de conversão 
da dívida em investimento nos 
países devedores. Um recado para 
os bancos que, além de grandes 
emprestadores, trabalham já há 
algum tempo nos países de�edo
res e têm. portanto, capacidade 
p� visualizar os negócios mais 
lucrativos nesses países - no caso 
do Brasil, o Citybank:, Apor exem
plo. Essas operaçõe_s têm um ob
jetivo evidente: aumentar o poder 
dos bancos internacionais dentro 
dos países endivi�os e desn�
cionalizar ainda mais a econorma 
desses países. 

· A proposta PJl:Vê o _reforço. às
agências financerras mternacio
nais como o FMI e o Banco 
M�dial. As "políticas finnes", 
citadas no Plano, significam que 
estas agências continuarão insis
tindo nos "pacotes de ajustamen
to", isto é, forçando os países en
dividados a submeterem suas po
líticas econômicas aos interesses 
dos credores. Os povos dos países 
endividados conhecem muito bem 
as propostas contidas nos :•paco
tes": incentivos à exportaçao (po
líticas que privilegiam o mercado 
externo); desestatização/desna
cionalização; maior abertura ao 
capital internacional; "liberaliza
ção" do mercado (preços livres); 
e compressão salarial. 

O ponto importante da proposta 
é o incentivo à redução do esto
que da dívida �la via de:, �rea
do, ou seja, abnr a_possib�da�e 
de as agências mternactoruus 
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"emprestarem" recursos aos paí
ses endividados do chamado Ter
ceiro Mundo para que comprem 
de volta suas dívidas no mercado 
secundário de títulos da dívida, 
onde os bancos que detêm esses 
títulos podem revendê-los a ter
ceiros em troca de um deságio. Is
so quer dizer que, neste mercado, 
a dívida vale menos. No caso do 
Brasil, cada dólar devido vale no 
mercado secundário cerca de 30 
centavos de dólar. Ou, os US$ 
115 bilhões que o Brasil deve 
valeriam cerca de US$ 34,5 bi
lhões. 

O último ponto apresentado por 
Brady significa justamente que os 
princípios deveriam ser transfor
mados em uma política consis
tente que os levasse em conta. 

Para entender o contexto em 
que a proposta norte-americana 
foi formulada e apresentada, é ne
cessário considerar alguns pontos. A 
De um lado, o balanço dos gran- • 
des bancos americanos revelou 
um lucro de US$ 25,4 bilhões, 
boa parte graças ao pagamento 
dos juros da dívida externa pe�os 
países endividados do Terceiro 
Mundo. De outro, a consequência 
das políticas de ajustamento, que 
provocaram políticas críticas no 
que se refere ao pagamento. da dí-
vida nos vários países. Aliado a 
isso fatos como o crescimento da 
esq�erda no México, os aconteci
mentos da Venezuela e a realiza-
ção de eleições presidenciais em 
1989 num conjunto importante de 
países na América Latina, (B_olí-
via, Brasil, Chile, Paraguai e 
Uruguai). 

A proposta deve ser entendida 
dentro deste contexto com as con
sequências que pode trazer. As 
ressalvas devem vir dos grandes A países da Europa e do Japão, que W' 
terão de colaborar para os recur-
sos necessários à efetivação do 
que é propo_sto pel�s E1:JA, e_ d�s 
banqueiros mternacionais, atingi-
dos diferentemente pela proposta. 

Para os países endividados. d� 
Terceiro Mundo, existem possibi
lidades diferentes de ver a pro
posta. Do ponto de vista técnico, 
não deve afetar muito, a não ser 
por facilitar, se adotada, s1!-gest�s 
emergenciais em face de sib:1aç�s 
críticas o que, para o Brasil, nao 
abre grandes perspectiv�. Do 
ponto de vista político e: diplomá
tico, permite a negociaçao dos 
estoques da dívida, um trunfo a 
mais para quando os governos la
tino-americanos quiserem real
mente resolver o problema da dí
vida externa. 
(Extraido do Boletim Polfticas 
Governamentais/março de 89) 

EM DESTAQUE 

''CENÁRIOS DA AMAZÔNIA'' 

A Floresta Amazônica. O esta
do do Amazonas. A Amazônia 
Legal (toda a região norte do país, 
mais os estados de Mato Grosso, 
Goiás e Maranhão, totalizando 
quase 60% do território �!cional). 
Há poucos anos uma regiao enca
rada como um grande vazio. Hoje, 
terreno de uma discussão comple
xa. Grandes projetos governa
mentais, relações capitali�tas, es
trutura fundiária, violência rural, 
povos indígenas, seringueiros, 
desmatamentos, leis brasileiras, 
Banco Mundial, movimentos 
ecológicos. Vários aspect�s para 
uma discussão central. Os tlpos de 
desenvolvimento e a internacio
nalização. 

Estes são os temas da publica
ção lançada pelo IBASE, . que
contém alguns dados bási�os, 
sistematizados através de análises 
críticas e denúncias, e propostas 
que começam a se� formuladas. A 
verdade sobre o dilema desenvol
vimento x ecologia. Um te�t? 
inédito de Chico Mendes. A u_tili
zação de alternativas en�rgéticas 
em atividades não destrutivas. 

o ecossistema amazônico te� 
uma extensão de mais de 5 rm
lhões de 1cm2. A Amazônia, _co
berta pela maior floresta tropical 
do mundo, abriga 80 mil esJ?éc!es 
de plantas· e cerca _de _30 milhoes 
de espécies de animaIS. A cada 
ano morre uma parcela significati
va desta terra. Fogo, moto-serras 
e tratores destroem aproximada
mente 81 mil 1cm2 da floresta por 
ano. Até O final do ano passado, 
segundo dados (recente�ente re
visados) do INPE (Instituto _ �a
cional. de Pesquisas Espaci�s�, 
9,3% da Amazônia Legal bras�ei
ra (343 mil km2) tinham sido 
queimados ou ?es°:'-atad?s . por
outros meios. Estimativas rndicam 
que, se persistir o ritmo atual de 
desmatamento, a Floresta Amazô
nica desaparecerá antes do ano 
2005. Os dados sobre �es�ta
mento, entretanto, são polermcos. 

"Cenários da Amazônia" le
vanta o histórico da presença es
trangeira na região com a chegada 
dos espanhóis em 1539. En� o 
período colonial e a Repúbl�ca 
Velha, a regi�o atravess<;>u várias 
fases econôrmcas. A última, e a 

mais importante, foi a do ciclo da 
borracha, que se estendeu até o 
início do século XX e marcou a 
presença da região no sistema ca
pitalista internacional como for
necedora de matérias primas. 

As políticas de ?C'-!.pação co
meçaram com a cnaçao da SP
VEA (SuperintendênciaA d<;> Plano
de Valorização Econormca da 
Amazônia) em 1953, fato que as
sinalou uma mudança na postura 
governamental, pois_ representou o 
embrião de um proJeto de desen
volvimento para a região 9�e pro
curava diversificar as att�dades 
produtivas e incentivar a mstaJ-a
ção do capital privado. O _?nico 
resultado concreto da atuaçao da 
SPVEA foi a construção da rodo
via Belém-Brasfila (1957-1�60), 
que deu início a um fluxo rmgra
t6rio de trabalhadores à procura 
de terra para garimpagem. Em 
1964, os governos militares apro
fundaram O modelo de desenvol
vimento criado no governo �. no
qual O Brasil se a�lou ao sistema
capitalista internacional. O papel 
atribuído à Amazônia foi de _ ex
ploração de suas riquezas _mm': 
rais, da madeira, do potencial hi
drelétrico e da ocupação de seu 
território, de acordo com . uma
doutrina de segurança na�ional 
que visava "encher" ? vazio de
mográfico para garantir a sobera
nia. Em 1966, o SPVEA �s
formou-se em SUDAM (S�penn
tendência para o Desenvolvtmento 
da Amazônia) e o Banco de Cré
dito da Amazônia em BAS� 
(Banco da Amazônia S.A.). F01 
criado, então, o Fundo para .In
vestimentos Privados �o De��n
volvimento da Amazôrua. A O
peração Amazônia" i:epresentou o 
começo de uma política de de�en
volvimento regional de conso�da
ção das grandes empres� pnva
das nacionais e estrangeiras. Em 
1967, foi criada, tambépi, .ª SU
FRAMA (Superintendencia da 
Zona Franca de Manaus), para 
implantar um pólo industrial na 
cidade. 

O HOMEM, A RAZÃO DE 
TUDO. 

Nos anos 70, tempos de Médi: ci, um "slogan" marcou época. 
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"Para o homem sem terra do Nor
deste a terra sem homens da 
�ônia". Foi implementado o 
PIN (Programa de Integração Na
cional) com o objetivo de fo
mentar' a construção de grandes 
eixos rodoviários, reservando as 
faixas de terra à direita e à es
querda para o assentruJ?-ento de 
colonos. O INCRA (lnstttuto Na
cional de Colonização e Refo� 
Agrária) tratou quase que exclusi
vamente da Amazônia, levando 
para lá cerca de 400 mil colonos 
entre 70 e 74. 

O fracasso generalizado _de t_?
da essa política de coloruzaçao 
mereceu por parte do _?Overno 
uma explicação quase tão _mar
cante quanto o "slogan" oficial: a 
causa era o homem nordt:stino, 
considerado inapto. Aceitável, 
desde que se observe que o solo 
da maior parte das_ áreas d� colo
nização também nao era ideal à
exploração agrícola. 

As políticas de colonizaçã� 
prosseguiram nos anos 80. Foi 
lançado o Programa �e �ólos 
Agropecuários e Agrommepus da 
Amazônia (POLOAMAZONIA), 
novo veículo de entrada do capital 
na região. O maior vol�e de 
crédito foi concentrado no mcen
tivo à pecuária. A SUDAM pas
sou a priorizar projetos em área 
superior a 25 mil hectares. 

A publicação analisa em deta
lhes esses programas e projetos do 
governo. Levanta dados sobre_ a 
estrutura fundiária da Amazôrua, 
com os maiores proprietários de 
terras na região e suas atividades; 
enfoca as lutas dos povos da flo
resta sob a ótica dos povos indí
ven� e dos movimentos ecológi
cos, e as propostas econômicas 
dos seringueiros; revela as altu
nativas de energia; e traz um de
bate sobre internacionalização e 
dívida externa, além de depoi
mentos de personalidades e e�tu
diosos envolvidos com a questão. 

Sob a coordenação de Herbert 
de Souza, "Cenários da Amazô
nia" foi elaborado por pesquisa
dores do IBASE e teve como co
laboradores especiais Chico Men
des (póstumo), Emílio Lebre La 
Rovere e José Lutzemberger. 
"Cenários da Amazônia" contri
bui para democratizar uma discus
são sem fronteiras, buscando a 
solidariedade e o respeito à sobe
rania da nação e de seus habitan
tes. 
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/ Novas leis, 
Novas Conquistas 

A participação popular na elaboração das leis 
que irão reger a sociedade brasileira é uma das 
conquistas mais importantes do cidadão deste paf s, 
se não a mais importante de todas. O direito de 
participar na elaboração das Constituintes Esta
duais e das Leis Orgânicas dos Municípios nos foi 
garantido pela Constituição Federal. Deste modo, a 
participação popular é um direito garantido em lei. 
Cabe à cada um de nós, porém, exercer a cidada
nia que nos é garantida e, atrav�s dela, aumentar e 
consolidar as conquistas do movimento popular e 
dos cidadãos. 

Como andam as Constituintes Estaduais? E as 
Leis Complementares à Constituição Federal que 
precisam ser votadas pelo Congresso Nacional? E 
ainda, como anda a mobilização popular para a 
elaboração das Leis Orgânicas Municipais e do 
Plano Diretor nas cidades com mais de .20 mil habi
tantes? São perguntas importantes que precisam 
ser respondidas para que se tenha noção de como 
anda o movimento de participação popular nas 
Constituintes Estaduais e Municipais. 

Em outubro de 1988, iniciaram-se, em todo o 
Brasil, os trabalhos de elaboração das leis que fa
rão parte das Constituintes Estaduais. O prazo para 
o término destes trabalhos está previsto para outu
bro de 1989. Entretanto, observa-se um atraso sig
nificativo que poderá impedir que as Assembléias
Legislativas Estaduais terminem os trabalhos den
tro dos prazos previstos, que são, por sua vez, de
terminados por lei. Isso implica, em primeiro lugar,
em alterar o regimento interno das Assembléias
Constituintes Estaduais, estendendo o prazo de
término dos trabalhos. A outra possibilidade - e es
ta com certeza será utilizada - é a de algumas vo
tações serem apressadas ou o segundo turno das
votações ser suprimido.

Este atraso pode ser notado em todas as As
sembléias Constituintes Estaduais, embora em di
ferentes nf veis. 

A Constituinte Estadual do Rio de Janeiro. está

atrasada cerca de cinco semanas. O prazo previsto 
no regimento interno para a entrega conjunta das 
emendas parlamentares e populares era entre os 
dias 8 e 22 do mês de junho de 89. Hoje, entrentan
to a previsão é de que a entrega se realize no dia 2 
de agosto, às 15 horas na Assembléia Legislativa. 
O Plenário Pró-Participação Popular apresentou 20 
propostas à Constituinte do Rio de Janeiro, das 
quais apenas nove conseguiram o número mínimo 
de assinaturas (três mil) para serem apresentadas 
ao plenário Constituinte para, num outro momento, 
serem votadas. 

Uma das propostas que não conseguiram o nú
mero mínimo foi a que rege sobre o capítulo da 
Criança e do Adolescente. Um de seus artigos pre
vê: 
'Art. 2º - parágrafo 1 º - O Estado promoverá pro
gramas de assistência integral à saúde da criança e 
do adolescente, admitindo a participação de enti
dades não-governamentais e obedecendo aos se
guintes preceitos: 

1. Aplicação de percentual dos recursos públicos
destinados à saúde na assistência materno-infantil,
nunca inferior às taxas de natalidade registradas no
estado;

2. Criação de programas de prevenção de atendi
mento especializado para crianças e adolescentes
portadores de deficiências física, sensorial ou men
tal, bem como de integração social do adolescente
portador de deficiência, mediante o treinamento-pa
ra o trabalho e a convivência, e facilitação do aces-

-
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CONSTIT�INTES MUNICIPAIS: UM ESPAÇO 

ABERTO PARA OS MOVIMENTOS POPULARES 

A nova Constituição do Brasil, promulgaé:fa em 
outubro de 1988, não encerrou o processo consti
tuinte deflagrado no país, resultado de uma forte 
pressão dos movimentos sociais pela democratiza
ção. Este processo continua e o calendário para as 
Constituintes Estaduais e Municipais já está mar
cado. As Constituintes Estaduais devem elaborar 
as constituições dos estados no prazo de um ano, a 
partir da promulgação da Constituição Federal, ou 
seja, até 5 de outubro de 1989. Isto coloca para a 
sociedade um limite de tempo. 

O processo para as Constituintes Municipais foi 
aberto em 15 de novembro de 1988 com as elei
ções para prefeito. Vem com uma dupla função: vo
tar a Lei Orgânica do Município e formular o Plano 
Diretor para os municípios com mais de 20 mil ha
bitantes. No Brasil, os municípios são entidades 
políticas desde a primeira Constituição, a Republi
cana, assim como os estados e a União. Porém, os 
municípios não recebem os poderes que lhes são 
próprios, nem dos estados, nem da União. Todos os 
estados possuem uma lei estadual de organização 
de seus municípios, com exceção do Rio Grande do 
Sul, onde os municípios conquistaram autonomia 
para elaborarem sua constituição desde 1981. Por 
isso mesmo, possuem mais experiência para elabo
rarem suas leis orgânicas: 

Esta prática, portanto, pode auxiliar outros muni
cípio que vão iniciar· agora essa experiência. Cada 
município poderá organizar-se de forma autônoma 
e independente, respeitando, contudo, os princípios 
constitucionais. 
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Em relação a esta autonomia, a nossa recém 
promulgada Constituição diz o seguinte: 
- " ... os municípios brasileiros são células autô
nomas da República Federativa do Brasil e fazem
parte do Estado Democrático de Direito ... ";
- " ... são fundamentos desse Estado Democrático,
entre outros, a soberania, a cidadania e a dignidade
da pessoa humana." 

As regras de participação da sociedade organi
zada já estão bastante claras e, mais ainda, vêm 
sendo utilizadas por diversos setores populares 
com sucesso. As Constituintes Estaduais valeram
se desses mecanismos para emendar, propor, suge
rir, enfim, atuar no processo expressando seus de
sejos e suas angústias em projetos de leis ref eren
dados pela população na forma de assinaturas. 

As Constituintes Estaduais já estão sendo elabo
radas em todo o país desde outubro do ano passa
do e a participação popular se deu através da utili
zação de mecanismos da Constituição Federal. 

É importante aprender com processos anteriores, 
mas tendo também a clareza de que as constituin
tes municipais apresentam-se como algo novo, dife
rente do processo vivido até aqui pelos cidadãos 
brasileiros. É por isso que os movimentos vêm-se 
fazendo diversos questionamentos: de que forma 
participar deste momento? O que é Lei Orgânica 
Municipal? O que é Plano Diretor? O que é funda
mental garantir? 

Este número do _"Intercâmbio " vem justamente 
contribuir com essas discussões e divulgar algumas 
experiências de articulação de entidades que estão 
organizando a participação popular. 



PARTICIPAÇÃO POPULAR NA LEI ÔRGANICA MUNICIPAL 

O processo de elaboração da Constituição Muni
cipal não deve ser encarado como uma simples 
adequação das Constituições Federal e Estadual. 
Se a autonomia municipal for respeitada na Consti
tuição Estadual, haverá todo um campo de elabora
ção que permitirá estabelecer regras entre as insti
tuições e a população. Regras estabelecendo direi
tos e deveres ajustados às condições locais, que di
ferem muito entre os mais de quatro mil muncípios 
brasileiros. 

O primeiro aspecto a ser considerado será a 
aprovação do REGIMENTO INTERNO. Nele devem 
estar previstos os mecanismos de participação po
pular, de forma que os vários setores da sociedade 
venham a ser contemplados na Constituição. Estes 
mecanismos também possibilitarão à comunidade 
influir sobre os vereadores, orientando a ação dos 
mesmos. Outro ponto relevante é que seja adotado 
um regimento interno próprio para o processo cons
tituinte, eliminando-se a possibilidade de ser utili
zado o regimento atual, onde estão contidos vários 
dispositivos antidemocráticos. 

A democracia participativa neste processo pode
rá se dar de várias formas: 
- iniciativas populares: será necessário garantir o
direito de cada cidadão de assinar sem restrições o
número de emendas que for do seu interesse; o di
reito de defesa da iniciativa popular nas sessões
públicas; a votação preferencial da iniciativa popu
lar perante a emenda dos constituintes que tratem
da mesl]la matéria; direito dos cidadãos e de enti
dades representativas da sociedade de apresenta
rem sugestões sobre a matéria a ser tratada na
Constituição Municipal:
- realização de sessões públicas para audiência
das entidades representativas das sociedades e de
fesa das iniciativas populares apresentadas;

- instauração de sessões - "Tribuna Livre" - onde
seriam abordados os temas discutidos na Consti
tuição Municipal;
- consulta popular sobre o projeto final através de
referendo.

Torna-se também necessano aprimorar alguns 
instrumentos já garantidos ao município pela Cons
tituição Federal: a cooperação das associações re
presentativas de bairros no planejamento municipal, 
na elaboração do Plano Diretor, na elaboração do 
orçamento quanto à definição de prioridades e à di
visão da receita nas áreas de responsabilidade do 
poder público (saúde, transporte, educação, mora
dia etc.). 

Finalmente, outro ponto importante a ser defini-
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do no regimento interno é a divulgação dos traba
lhos, que pode ser feita através dos meios de co
municação de massa locais, murais em praça pú
blica etc. 

PLANO DIRETOR 

Obrigatório para as cidades com mais de 20 mil 
habitantes, o Plano Diretor deve ser um instrumen
to para a gestão municipal democrática. Deve resul
tar da interação entre o programa de governo da 
prefeitura eleita, o exercício das funções legislativas 
da Câmara Municipal e a ampla participação da so
ciedade civil. 

Deve se transformar em um instrumento que 
permita à população acompanhar e fiscalizar a ges
tão municipal, tanto a que o elaborou como as futu
ras. Como projeto político, deve tratar do desenvol
vimento econômico, social e político do município, 
articulado à própria Lei Orgânica Municipal. 

Seu processo de elaboração e execução deve 
ser democrático e descentralizado. Pode ser condu
zido em conjunto pela popu1ação organizada, por 
exemplo, em um conselho municipal deliberativo, 
pelos vereadores eleitos e pela prefeitura, a quem 
cabe, além da participação no processo, garantir 
a implementação das propostas. 

Deve assumir o caráter de regulador dos agentes 
e das atividades que se relacionam com o municí
pio. Ainda que seu enfoque seja prioritariamente 
municipal, sua abrangência deve ser estrategica
mente ampliada para uma esfera regional, articu
lando-se com os municípios vizinhos. 

Outro fator relevante diz respeito à busca de 
compatibilização com as instâncias estadual e fe
deral de poder. Obras de infra-estrutura e sanea
mento básico de porte, por exemplo, exigem con
curso das várias esferas de governo. 

Deve-se também buscar utilizar conveniente
mente os instrumentos disponíveis dentro do novo 
quadro constitucional: convênios com os municípios 
vizinhos e com os governos estadual e federal; 
possibilidade de configuração de novas regiões me

tropolitanas ou microrregiões. Trata-se de encontrar 
uma alternativa para o tratamento de questões co
muns, objetivando melhores condições para o seu 
enfrentamento, tanto internamente ao município 
como nas relações com outras esferas de governo. 

(Extraído do texto "Para uma gestão municipal de
mocrática·: do PÓLIS - Instituto de Estudos, For
mação e Assessoria em Políticas Sociais)

EXPERIÊNCIAS q� 

ATIVIDADES NO ESPÍRITO SANTO 

No Espírito Santo, O Plenário Pró-Participação Popular na Cons
tituinte Estadual, que conta com a participação da FAMOPES (Fe
deração das Assoe. de Morad. do Espírito Santo), CUT, Comunida
des Eclesiais de Base, Comissão de Justiça e Paz, Pastoral Operária 
e entidades de assessoria, vem desenvolvendo uma série de ativida
des para preparar a Lei Orgânica e o Plano Diretor. 

O CECOPES (Centro de Educação Popular São João Batista) e a 
FASf: elaboraram uma cartilha que mostra a participação popular na 
Constituinte Federal e discute a Constituinte Estadual e a Lei Orgâni
ca. 

Em meados deste ano, a FASE e o INAP (Instituto de Ação Po
pular) promoveram um curso para lideranças das CEBs e do movi
mento popular sobre participação na Constituinte Municipal. O curso, 
de 15 semanas, debateu temas como dívida externa, conjuntura na
cional e estadual, plano de desenvolvimento urbano, meio ambiente, 
as Constituições Federal e Estadual, movimentos popular e sindical, 
partidos polfticos, Igreja, etc. Com uma média de 50 a 70 pessoas 
por aula, houve a preocupação geral de analisar e propor mecanis
mos de participação popular (emendas, coleta de assinaturas) no 
processo de elaboração da Lei Orgânica. Também foi ressaltada 
a importância da presença dos vereadores nos bairros, corno fonna 
de integrar o Legislativo na discussão do movimento. 

Entidades do movimento popular e pastorais sociais da Igreja já 
promoveram seminários nas cidades de Pedro Canário, São Mateus, 
Barra de São Francisco, São Gabriel da Palha, Nova Venécia, Man
tenópolis, Ecoporanga, Águia Branca, Alto Rio Novo, Cachoeiro do 
ltapemirim e Bom Jesus do Norte. As discussões foram sobre as rela
ções entre Executivo e Legislativo e os movimentos populares e re
gimento interno e Lei Orgânica. Contou com a participação de asso
ciações de moradores, grupos de mulheres, jovens, negros, sindi
catos de trabalhadores rurais e do comércio e vereadores. Esses se
minários tiveram assessoria técnica da FASE, do INAP, do CECO
PES e em alguns casos, da UFES (Universidade Federal do Espírito 
Santo). 

Na reta final da Constituinte Estadual do Espírito Santo, o Plená
rio Estadual enfrenta problemas com os relatores, que não estão 
aceitando as emendas populares referentes ao salário dos deputa
dos, à previdência social privada da Assembléia e ao caráter delibe
rativo dos conselhos comunitários. Foram apresentadas 96 emendas 
populares, num total de 75 mil assinaturas em todo o estado. 
FONTE: Depoimento do INAP, FASE, Plenário Estadual e FA-

MOPES 
INAP-Av. Champagnat, 1073/207 
29100 -Vitória-ES 
FAMOPES - R. do Rosário, 244, S/L 303-Centro 
29000 - Vitória-ES 
FASE-R. Antonio Aguirre, 117 
29015 -Vitória-ES 

PROJETOS NO RIO GRANDE DO SUL 
O Movimento Gaúcho da Constituinte e a OAB/RS estão prepa

rando um projeto-base para as Leis Orgânicas Municipais. O projeto 
será enviado a todos os municípios do estado. O Movimento também 
elaborou emendas populares nas áreas de saúde e meio ambiente 
para a Constituinte Estadual. Participaram dessas discussões a 
FRACAB (Fed. Riograndense de Ass. Com e Amigos de Bairros), a 
UAMPA (União de Ass. Mor. de Porto Alegre), a FASE, a CUT/RS e o 
Sindicato dos Bancários. 

O Sindicato dos Arquitetos RS está realizando reuniões para dis
cutir o Código de Obras, dentro das preparações para Lei Orgânica 
Municipal. Como no Rio Grande do Sul os municípios já possuem 
Leis Orgânicas, o Sindicato está promovendo reuniões de avaliação 
das atuais leis. O Sindicato também participou da elaboração de 
emendas populares na questão urbana. Entidades tecnológicas es
tão organizando um encontro para discutir propostas para a refonnu
lação das Leis Orgânicas. 
FONTE: Movimento Gaúcho da Constituinte 

R. dos Andradas, 1261/142 andar
90020-Porto Alegre-RS
Sindicato dos Arquitetos do Rio Grande do Sul
R. José do Patrocínio, 1197 -Cidade Baixa
90050 -Porto Alegre-RS
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DEBATES EM SÃO PAULO 
O Plenário Estadual entregou as emendas populares à Assem

bléia Legislativa no dia 1º de junho. Foram cerca de 30 emendas, 
com mais de 200 mil assinaturas. Está iniciando as discussões para a 
Lei Orgânica e Plano Diretor e já elaborou um projeto de emenda 
popular sobre regulamentação do exercício da iniciativa legislativa 
popular. 

O PÓLIS (Instituto de Estudos, Fonnação e Assessorias em Políti
cas Sociais) realizou em março deste ano o seminário "Para uma 
Gestão Municipal Democrática", onde, entre outros pontos, foram 
discutidos as Constituintes Municipais, os Planos Diretores e a nova 
institucionalidade e orçamentos municipais, com a participação de 
prefeitos, vereadores e representantes da sociedade civil. 

A Comissão de Lei Orgânica da Câmara dos Vereadores de São 
Paulo composta por oito parlamentares de diversos partidos está 
promovendo painéis de debates, todas às terças, com a participação 
de vereadores do interior e outras entidades. Já foram discutidos os 
temas competência dos municípios, transporte, educação, saúde, 
desenvolvimento urbano.e regiões metropolitanas. 
FONTE: Plenário Pró-Participação Popular na Constituinte 

a/c Stella Whitaker 
Câmara dos Vereadores 
Viaduto Jacareí, 100 sala 1006 
01319 -São Paulo-SP 
PÓLIS-Av. São Gabriel, 555 - Cj. 109/110 
01435-São Paulo-SP 

SEMINÁRIOS NO RIO DE JANEIRO 
A Secretaria Nacional dos Plenários Constituintes, instalada no 

Rio de Janeiro, preparou um quadro com as emendas populares de 
14 estados. Na Constituição Federal, houve a participação de sindi
catos, associações de moradores, OAB, IAB (Instituto dos Arquitetos 
do Brasil) e outras entidades para a definição de questões importan
tes como salário e garantia de emprego. 

Na Constituinte Estadual do Rio de Janeiro, os municípios da 
Baixada Fluminense e Volta Redonda tiveram destacada atuação 
com a realização de vários seminários e coletas de assinaturas. A 
entrega das emendas populares à Constituinte está prevista para o 
dia 17 de julho. 

Para a Lei Orgânica, a Câmara dos Vereadores do Rio já realizou 
um seminário. Entidades do movimento popular como a FAMERJ 
(Federação das Ass. de Mor. do Estado do RJ), sindicatos dos Ar
quitetos e dos Engenheiros, Plenário Estadual do RJ, entidades da 
sociedade civil, como a OAB e o IAB, e instituições de assessoria 
(FASE, IBASE) estão se reunindo em um fórum para promover semi
nários de avaliação da Constttuinte Estadual e preparação para a 
Constituinte Municipal. O primeiro está previsto para agosto. 
FONTE: Secretaria Nacional dos Plenários Pró-Participação 

Popular na Constituinte 
R. Pinheiro Machado, 31
22231 -Rio de Janeiro-RJ 



Aqui tem algumas informações de reuniões e seminários que vão discutir as Leis 
Orgânicas e os Planos Diretores em vários estados. Se você quiser participar, 

entre em contato e peça maiores informações. 

• Nos dias 22 e 29 de julho, a ANSUR (Articulação Nacional do Solo Urbano) realizará um seminário sobre
Reforma Urbana. No primeiro dia serão discutidos os seguintes temas: Conjuntura Atual; Movimento Po
pular/Poder Local e Lei Orgânica; Relações Campo-Cidade e Reforma Urbana/Reforma Agrária; Estrutura
e Conteúdo da Lei Orgânica como Constituinte Municipal.
No segundo dia, as discussões serão sobre: Plano Diretor e Gestão Democrática da Cidade; Formas e Ins
trumentos de Organização e Luta; Construção do Poder Local; e Planejamento e Organização do Território
e sua apropriação pelo Capital. Será realizado no Sindicato dos Engenheiros.
Também no Rio de Janeiro, estão sendo realizadas reuniões na FAMERJ (Fed. das Ass. de Mor. do Esta
do do RJ). É um fórum de entidades da sociedade que discute a questão urbana, Lei Orgânica e Plano Di
retor, com a participação da FASE, CEDAC, IBASE, Sindicato dos Arquitetos e dos Engenheiros e Asso
ciações de Moradores. As reuniões são às Sªs feiras, às 19 horas, na sede da FAMERJ.
SINO. DOS ENG. DO RIO DE JANEIRO -Av. Rio Branco 277/17º e 18º andares
FAMERJ -Rua Visconde do Rio Branco, 54 -Centro-Tel.: 224-6586

• O Plenário Pró-Participação Popular de São Paulo se prepara para a segunda fase de apresentação de
emendas e acompanhamento das comissões temáticas. Para isso, está convidando a população para as
sistir ao trabalho dos deputados paulistas durante o mês de julho. Como preparação para a Lei Orgânica,
o Plenário também convida os interessados para assistir a uma sessão no dia 31 de agosto, às 18 horas.
Em s99uida hav�rá uma palestr? sobre como funciona o Legislativo Municipal.
PLENARIO PRO-PARTICIPAÇAO POPULAR NA CONSTITUINTE (SP) -Reuniões às 2ªs feiras, às 20
horas, na Faculdade de Direito da USP, Tel.: (011) 826-0133 r. 36.

• No Espírito Santo, a FASE vai promover, nos dias 19/20 de agosto, um seminário sobre Lei Orgânica e
Plano Diretor Urbano com lideranças do movimento popular da Grande Vitória (municípios de Cariacica,
Vila Velha, Viana, Sena e Vitória). Será realizado nos dias 19 e 20 de agosto e terá a colaboração do CE., 

COPES, FAMOPES e INAP. A FAMOPES e o Plenário Pró-Participação Popular na Constituinte ES reali
zarão um seminário estadual sobre Lei Orgânica dos Municípios no dia 3 de setembro, com representantes
de todos os municípios do estado.

QUADRO DAS EMENDAS POPULARES ÀS CONSTITUINTES ESTADUAIS POR ASSUNTO - BRASIL 
ASSUKTOS DAS EMENDAS POPULARES 
AS CONSfflUINTES ESTADUAIS 

1 - Cklad1nla, Soberania• Partldpeçlo Popular 

1 - Dlr. Humano, 
Olr. da Mulhe, 
Dlr. Sodala 
Oef. do Con1umldor 
Nto a dlsc. p/ orient. eexuaf 
Nlo a dlsc. racl.al 
Polt. C1rcer1rla 
Ouvidor do Povo 

• - Rec. Hídrtcoa 
Rec. Mln11r1l1 

Reg. Melrop. • Mk:rorraglõea 
Func. Públk:o 
Valor. a Moral. do S.rv. Públlco 
E1tatai1 

IY - Podot Judkl•�o 
Aaa. JurktlcalOef. PúbMca 

V - Se;urança Püblca 

VI - Tran1portea 
PollUea Urbana 
Poll'ttea Habltackmal 
Polftlea Agrfcola, Flor., Fund., e Reforma Agrária 
Slatema Flnance,ro 

VI - S.gur. e Previ d. Soclll 
Slo)M 
Almonlaçio 
Edueaçlo 
En1. do Espanhol no 29 Grau 
En1. � Soetot. no 2' Grau 
Enalno de Arte 
Enalno Aelgioao 
Cultura 
Cllnda I TecnokJgla 
Comunk:eçlo Social 
MeloAmblonlo 
Fam., Cr1., Adol. 1 ldo10 
lndloa 
Dlr. doaPort. da Deflc. Fl1k:u 

TOTAL 

N' DE EMENDAS 

12 

05 
05 
02 
01 
OI 
03 
02 
OI 

OI 
OI 
03 
04 

09 
01 

01 
01 

03 

02 
09 
02 
11 
02 

137 

FONTE: SECRETARIA NACIONAL DOS PLENÁIIIOS PRÓ-PARTICIPAÇÃO POPULAR 
NA CONSTITUINTE - JULH0/89 
08S.: Os dados deste quadro são rofcrcnlcs n 1'1 o!':lndor. o 5fto os quo chogororn ao co

nhecimento da Secretaria, não significando, portanto, o número real de emendas po
pulares nos estados e no país (CE, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PR, PE, AS, RJ, 
,::r. ,::p1 
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so aos bens e serviços coletivos, com a eliminação 
de preconceitos e obstáculos arquitetônicos. 

Parágrafo 22 -A lei disporá sobre normas de cons
trução dos logradouros e dos edifícios de uso públi
co, bem como da fabricação de veículos de trans
porte coletivo, a fim de garantir acesso adequado à
criança e ao adolescente portadores de deficiência. 

As Leis Complementares à Constituição Federal 
também precisam ser votadas para que alguns 
ítens da nova Carta Federal possam ser utilizados 
sem maiores dúvidas. No entanto, esta votação, 
que é de responsabilidade do Congresso Nacional, 

\ \ \ l 

-

--

-----

---

1 

está num ritmo muito lento. São ao todo 70 ítens 
da nova Constituição que necessitam de Leis 
Complementares. Destes 70, apenas dois foram vo
tados pelo Congresso: a Lei de Greve e a de Políti
ca Salarial. Outros 20 temas foram escolhidos para 
serem votados em regime de urgência até setem
bro deste ano. Outro processo de elaboração de 
leis deverá ser iniciado em outubro de 1989 ou as
sim que as Constituintes Estaduais estiverem con
cluídas. É o processo de elaboração das Leis Orgâ
nicas Municipais e do Plano Diretor nas cidades 
com mais de 20 mil habitantes. Este é também um 
processo onde a participação popular é muito im
portante. É preciso participar! 

/ 

--

l 
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ARTIGO 

MENORES DE RUA: 
VÍTIMAS DOS ''JUSTICEIROS'' 

Patrício, nove anos, foi encon
trado, em maio, estrangulado nu
ma rua de Ipanema. Sobre seu 
corpo havia um cartaz: "não dei
xem as ruas da cidade ficarem in
vadidas por pivetes". Assassina
tos como este vêm ocorrendo com 
frequência no estado do Rio de 
Janeiro, sem que as autoridades 
tomem maiores providências. 

A questão veio à tona no início 
de junho, quando um grupo for
mado por várias entidades civis 
denunciou o assassinato de 327 
adolescentes nos últimos 18 me
ses, ocorridos no Rio, Baixada 
Fluminense e Volta Redonda. Os 
dados constam de um dossiê, en
tregue à Comissão de Direitos 
Humanos da Câmara dos Verea
dores, que atribui os crimes a 
grupos de extemúnio de menores 
formado por policiais civis e mi
litares e ex-policiais. 

A vereadora e presidente da 
Comissão Permanente de Defesa 
dos Direitos Humanos da Câmara 
do Rio, Lícia Maria Cániné, a 
Ruça, entregou o dossiê ao Secre
tário da Polícia Civil, Hélio Sa
boya, que determinou a criação de 
um Grupo de Trabalho para in
vestigar as denúncias dos crimes 
atribuídos ao esquadrão da morte. 
Apesar da decisão, Saboya con
testou os números do dossiê e dis
se que não acredita na existência 
de um grupo de extemúnio de 
menores. 

O dossiê foi elaborado pela 
Comissão o Herzer e Centro de 
Documentação do Menor da AS
SEAF (Associação dos Ex-alunos 
da FUNABEM), Casa da Cultura 
Afro-Brasileira de Volta Redon
da, Comissão de Menores de 
Volta Redonda, Movimento Na
cional de Meninos e Meninas de 
Rua, Núcleo de Estudos e Pesqui
sa da Infância (UFRJ) e Pastoral 
do Menor da Diocese de Duque de 
Caxias e São João de Meriti. 

O objetivo do relatório - que 
recolheu dados de documentos de 
entidades denunciantes, jornais 
dos municípios, depoimentos das 
autoridades competentes e depoi
mentos de pessoas envolvidas 
com as vítimas - é colaborar para 
o exercício de uma mobilização

das autoridades e da sociedade 
para 1,lilla questão que merece 
atenção imediata e providências 
eficazes. 

A Comissão dos Direitos Hu
manos da Câmara Municipal pro
moveu então reuniões com enti
dades de defesa do menor para 
discutir formas de fazer novas in
vestigações que apurassem os ca
sos mais recentes de atos de vio
lência cometidos contra o menor. 

A partir daí, foi criado o Co
mitê Permanente Contra a Violên
cia, que recebeu a adesão de ou
tras instituições: IBASE, Pastoral 
de Caxias, FAMERJ, Centros de 
Defesa e Núcleo de Estudos 
(CESME). Entre as decisões, está 
a realização do Tribunal da Vio
lência - um grande encontro para 
discutir as questões de. violência 
às crianças carentes e marginali
zadas, ainda sem data marcada. 

No primeiro Fórum Contra a 
Violência às Crianças e Adoles
centes, o ex-presidente da AS
SEAF, Ivanir dos Santos, lembrou 
que o relatório d?S violências 
ocorridas na Baixada Fluminense 
e Volta Redonda foi encomenda
do por um órgão da ONU e que 
será apresentado na próxima as
sembléia da entidade. 
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do a participação de policiais e
ex-policiais. Muitas vezes estes
grupos são formados por indiví
duos que recebem remuneração 
para matar". 

Ainda segundo o rela'tório, 
"além desses grupos estarem ins
tituindo ilegalmente a pena de 
morte, sabe-se que muitas das ví
timas são inocentes e não têm ne
nhum envolvimento com qualquer 
tipo de conduta criminosa. Por 
exemplo, o caso do rapaz que foi 
assassinado por policiais, unica
mente pelo fato de ter sido foto
grafado ao lado de um bandido 
em um jogo de futebol". 

O relatório diz que a repetição 
de atos violentos geram nessas 
crianças sentimentos de medo, in
segurança e incapacidade de se 
defender e se preservar. Os res
ponsáveis por toda a investigação -citada no dossiê constataram que
as crianças, que desde bem cedo 
convivem com a violência. Apre-

. sentam, como condição de so
brevivência, a necessidade de 
aprender a se defender dos mais 
variados perigos que as cercam. O 
dossiê revela também o maus tra
tos sofridos por menores internos
e semi-internos da Fundação
Beatriz Gama - um órgão com re
gime autônomo da Prefeitura Mu
nicipal de Volta Redonda. As de
núncias vão desde um tapa na ca
ra até chicotadas pelo corpo. Ge
ralmente, continua o dossiê, esses 
castigos são aplicados simples
mente por atitudes comuns entre 
crianças como, por exemplo, 
vontade de ficar acordada após o
horário estipulado para dormir. O
dossiê ressalta que "dessa forma, 
cria-se um círculo vicioso, onde 
quem sofre as consequências di
retas são as crianças, cujo o único 
"crime" foi terem nascido em fa
mílias pobres". 

INFORMES 

"NEGROS NO BRASIL" 
"Negros no Brasil: Dados da
Realidade" é o mais recente livro 
elaborado pelo IBASE, em co
edição com a Editora Vozes. Lan
çado durante o 72 Encontro Inte
reclesial das Comunidades Intere
clesiais de Base, na Diocese de 
Duque de Caxias, a publicação é 
resultado de um projeto des,envol
vido pelo IBASE durante 1988 
com o objetivo de democratizar a 
informação sobre a realidade da 
população negra brasileira. O tra
balho seguiu o critério de reunir 
dados substanciais baseados nas 
solicitações feitas ao IBASE por 
representantes dos diversos mo
vimentos sociais. estudantes e 
pesquisadores. O livro aborda os -
seguintes temas: os negros no 
mercado de trabalho, os negros no 
conjunto da população do Brasil, 
os negros e o sistema educacio�al 
discriminatório, os negros e a dis
criminação cotidiana e a mulher 
negra. O livro está à venda nas li
vrarias com o preço de NCz$ 
6,00. Pode ser encontrado também 
no IBASE por NCz$ 5,00. 

ENCONTRO DISCUTE 
DÍVIDA EXTERNA 
Devido à grave conjuntura eco
nômica que vive o país, prestes 
a iniciar um processo hiperinfla-
cionário, os participantes do Fó
rum da Campanha Brasil sobre a 
Dívida Externa (CEDAC, CESE, 
IBASE, INESC, PACS, CEN
TRO LUÍS FREIRE e CEDI), 
juntamente com a OAB (Ordem 
dos Advogados do Brasil), o 

_a:-:.:a:i.; .. CONIC (Conselho Nacional de 
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Igrejas Cristãs), o MNDDH (Mo
vimento Nacional de Defesa dos 
Direitos Humanos) e a CONT AG 
(Confederação dos Trabalhadores 
da Agricultura), realizou uma 
reunião em São Paulo com o ob
jetivo de discutir a necessidad� de 
um encontro nacional de entida
des dos movimentos popular, sin
dical e de apoio para formular 
princípios comuns de ação frente 
ao problema da dívida externa 
brasileira. Após uma avaliação de 
que o governo ameaça impor me
didas econômicas ortodoxas e re
cessivas, com grandes cortes �e 
gastos sociais e demissões massi
vas de trabalhadores, além da 
possibilidade de decretação de 
nova "moratória envergonhada" 
por total incapacidade de cumprir 
com os encargos da dívida, a reu
nião deliberou a realização do 
Encontro Nacional Contra a Dívi
da Externa, em data a ser marcada 
no mês de setembro, em Brasília, 
na sede da OAB. 

CONGRESSO DA FAMERJ 
A FAMERJ (Federação das Asso
ciações de Moradores do Estado 
do Rio de Janeiro) realizou nos 
dias 2, 3 e 4 de junho seu IV 
Congresso, quando foi escolhida a 
nova direção da entidade para os 
próximos dois anos. Votaram 
1691 delegados de quase 500 as
sociações de moradores de todo o 
estado. A Chapa 2, encabeçada 
por Sérgio Bonato, obteve 937 
votos, Celso Filizola, da Chapa 3 
obteve 691 votos, e Miguel San
tos da Chapa 1, teve apenas 36 
votos. A chapa vencedora possui 
representantes dos municípios de 
Nova Iguaçu, Duque de Caxias, 
Maricá, Niterói e São Gonçalo. O 
novo presidente da FAMERJ é di
rigente da ABM (Federação Mu
nicipal das Associações de Mora
dores de São João de Meriti). A 
nova direção prega o pluralismo e 
a convivência com todas as cor
rentes políticas, a descentraliza
ção da entidade e a definição de 
prioridades a partir das reivindi
cações dos moradores. 
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• O presidente da CUT (Central Única dos Trabalhadores), Jalr Me
neghelll, encaminhou ontem à Comissão de Agricultura da Câ
mara dos Deputados uma proposta de "lei agrfcola" para ser apre
ciada pelo Congresso Nacional. O documento define um conjunto 
de medidas de apolo à produção rural, preços mínimos, controle 
do melo ambiente, polftlca de comercialização e abastecimento de
grandes centros. (GM, dia 05).

• O "Plano Verão" não diminuiu o lucro da maioria das empresas no
primeiro trimestre do ·ano. Em alguns casos houve até aumento de
luaatlvldade. A conclusão é de Márcio Orlandl, da Arthur Arden
sen Auditoria e Consultorla Financeira, baseado nos balanços de
250 companhias de comércio e lndllstrla, com ativos totais de cer
ca de US$ 21 bilhões. (FSP, dia 12).

• O governo planeja desviar parte dos recursos da seguridade so
cial, obtidos através da contribuição de trabalhadores e empresá
rios, para financiar programas estranhos à atividade previdenciá
ria. Um projeto do Ministério do Planejamento prevê que o dinheiro
terá de ser dividido, por exemplo, com,a demarcação de terras in
dígenas e a construção de poços e açudes no nordeste. A pro
posta consta do Plano Plurianual, uma espécie de programa de
metas do governo a partir de 1990, que precisa ser aprovado pelo
Congresso Nacional. (FSP, dia 18). 

• A CUT (Central Única dos Trabalhadores) rellne-se hoje e ama
nhã em Brasma para discutir a conjuntura atual e estudar a elabo
ração de um código de ética para as greves. A entidade está preo
cupada com a atribuição de boa parte da crise à onda de greves 
que percorre o país e Identifica uma "escalada de Intimidação" em 
cursão contra a população. (GM, dia 09). 

• Onze pessoas, entre líderes do PT, PC do B, parlamentares e sln
dlcalistas, receberam do Comando de Caça aos Comunistas, em 
Curitiba (PR), cartas com ameaça de morte aos corruptos e ao
Clero Progressista. As cartas, postadas em São Paulo, consideram
como descartáveis as vidas dos que as receberam e recomendam
que os destinatários "sigam o caminho da lei e da ordem". (O 
Globo, dia 04). 

• Uma em cada cinco pessoas economicamente ativas do Grande 
Rio (mais de 500 mll pessoas) trabalha 49 horas ou mais por se
mana, ou 1 O horas e mela por dia, de � a 6� feira, segundo dados
da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostras de DomicOlo), do IBGE
(lnstltdto Brasileiro de Geografia e Estatrstica). O trabalhador da
área metropolitana do Rio de Janeiro trabalha cada vez mais por
que é multo mal remunerado. Segundo dados do PNAD, quase 
80"/o, 3 milhões e 500 mil pessoas, percebem no Grande Rio des
de menos de meio até no máximo 5 salários-mínimos. Uma em 
cada cinco pessoas ganha entre meio e um salário-mínimo e três
em cada 100, ganha mais de 20 salários-mínimos. (JB, dia 12). 

JUNHO 

• A Usina Nuclear Angra 1, em Angra dos Reis (RJ) não pode mais 
funcionar nas condições atuais de segurança e operação. A afir
mação é de quatro cientistas alemães especializados em energia 
atõmlca. Para os técnicos, a Usina é uma colcha de retalhos, pois 
a empresa construtora, a norte-americana Westlnghouse, utilizou 
equipamentos de diversas procedências, o que dificulta a reposi
ção de peças. Mais agravante ainda é a falta de cuidado minucio
so na operação de Angra 1, o que contribui para um constante li· 
ga-desliga que fez a Usina ser paralisada cerca de 25 vezes des
de 1985, Esta situação deixa a Usina mais vulnerável a acidentes, 
disseram os técnicos alemães. (FSP, dia 12),

• Os 750 participantes da Conferência sobre Missão e Evangeliza
ção do CMI (Conselho Mundial de Igrejas) decidiram encaminhar 
propostas às suas 306 Igrejas afiliadas (católicas, evangélicas, 
protestantes e ortodoxas) para que "se engajem numa estratégia 
global por um programa genuíno de reforma agrária, controlado
pelos beneficiários (os sem-terra), a começar pela distribuição de
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areas das Igrejas para os sem-terra". A decisão foi tomada ontem 
em reunião realizada na cidade de San Antonio, no Texas (EUA). 
Dados divulgados pelo falecido blspo-auxlllar de Porto Alegre 
(RS), dom Edmundo Kunz, Indicam que a Igreja Católica tem no 
Brasil em imóveis rurais 179,399 hectares, divldios em pequenas 
áreas, que atendem a 100 mll pequenas comunidades. (JB dia 
02). 

' 

• O governo brasileiro aceitou a Indicação do diplomata Richard 
Melton para ser o novo embaixador dos EUA no Brasil. O "agree
ment" foi concedido ontem, 16 dias depois de o pedido ter chega
do ao ital'naraty e ter causado certo constrangimento ao governo 
brasileiro por ter sido Melton Declarado "persona non grata" na
Nicarágua, e acusado de interrogar presos polftlcos brasileiros 
quando foi cõnsul em Recife (PE), em 1969. Segundo o ministro
da Justiça, Oscar Dias Corrêa, a denllncla era Improcedente. (O 
ESP, dia 08). 

• "Se disserem que é bom para o país que eu sala do governo, eu 
saio, desde que isso seja bom para o país". A afirmação foi feita 
ontem pelo presidente José Sarney e transmitida pelo líder do go
verno na Câmara dos Deputados, Luís Roberto Pontes 
(PMDB/RS). Segundo o deputado, o presidente está "desanima
do": "O governo está sem qualquer capacidade para tomar as 
medidas econômicas indispensáveis ao atual momento de gravi
dade por que estamos passando". (JC, dia 09). 

• Nove pessoas morreram no Rio de Janeiro por causa da chuva 
que teve início às 20 horas do dia 1 O e que durou até a madrugada 
de ontem. Cerca de duas mil pessoas estão desabrigadas. O pre
feito Marcello Alencar (PDT) culpa a CEF (Caixa Ecçmõmica Fe
deral) pelos problemas que o Rio tem com as chuvas. Ontem, du
rante as visitas pela cidade enlameada, declarou que a CEF in
siste em não lhe entregar US$ 98 milhões que estão à disposição
da prefeitura carioca desde dezembro e que foram emprestados
a fundo perdido pelo BIRD (Banco Mundial) oara a realização de
Obras de prevenção contra as enchentes. (FSP, O ESP, dia 13). 

• O presidente do Banco Central, Elmo Camões, é sócio majoritário 
da Capltãnea Distribuidora. A informação sobre a propriedade da 
Distribuidora surgiu no mercado logo após a Corretora Planlbanco 
anunciar, em São Paulo, ter fechado acordo para financiar o "rom
bo" de NCz$ 100 milhões provocado pela Capltãnea, depois que 
o maga-investidor Naji Nahas espalhou cheques sem fundos no 
mercado. Em BrasOia, o secretárlo-aeral do Ministério da Fazen
da, Paulo César Ximenes, afirmou que a ''função de presidente
do BC ê incompatível com a de um devedor com o mercado finan
ceiro". (JC, dia 17). 

• A Funda9ão Getlllio Vargas (FGV) anunciou que a inflação apura
da pelo lndlce Geral de Preços do Mercado (IGPM) foi de 19, 68% 
no perfodo de 21 de maio a 20 de junho. De acordo com a FGV, o
custo da construção cfvli subiu, neste mês, 23,59%. Os maiores 
aumentos, no entanto, foram verificados nos itens educação 
(32,26%), transporte (28,62"/o) e alimentação (25,87%). (FSP, dia 
30). 

• O Banco Central desvalorizou o cruzado novo ontem em 1,2667%
para compra e 1,3405%, O dólar norte-americano está cotado, 
hoje, no câmbio oficial, em NCz$ 1,5120 para compra e _NCz$
1,5190 para venda. As valorizações acumuladas desde o Início do
ano somam, agora, 100, 7799%, Em São Paulo, a moeda norte
americana foi negociada no mercado paralelo a NCz$ 3,00 para
compra e NCz$ 3, 10 para venda. O ágio (diferença em relação à
cotação no câmbio oficial) ficou em 66%. (GM, dia 30). 
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AO. IBASE 
INSTITUTO BRASILEIRO DE ANALISES SOCIAIS E ECONÔMICAS 
RUA VICENTE DE SOUZA 12
22 251 070 RIO DE JANEIRO - RJ 

Prezados Companheiros do IBASE: 

Em.nome da Caritas Diocesana de Nova Iguaçu, do Centro de Direitos Humanos 
de Nova Iguaçu e em meu nome pessoal, respondo a correspondência do IBASE ,data-:: . 
da de 23-06-93, encaminhada . pela Comissão de Acompanhamento do IBASE,solicitan� 
do minha presença, em reunião de avaliação do IBASE,marcada para o dia 07 de ju
lho próximo. Impedida que estou de · •cqmparecer pessoalmente ,quero transmitir a
qui por escrito o resumo do que eu teria para dizer,se estivesse presente, 

Nosso Grupo de Trabalho e nossas atividades sociais tiveram diversos contac
tos próximos com a instituição Ibase e alguns de seus técnicos.Por ocasião·da 
mobilização popular pela Constituinte,nós aqui de Nova Iguaçu fomos repetida
mente assessorados por agentes do IBASE .Alguns desses en.contros nossos tiveram 
até a presença do Beti·nho,A experiência daqueles dias deixou claro em nós como 
o IBASE é uma instituição de assessoria de alto nível para os movimentos popula
res ,Numa sociedade elitista como a noss.a,onde tudo funciona em benefício das ca
madas afluentes,achamos animador que,atravês de institutos como o IBASE,a ciên
cia, o saber,a competência trocam surpreendentemente de lado e passam a servir
àqueles a quem ninguém serve na sociedade brasileira: os pequenos e socialmente

·insignificantes.

Tivemos ruinda,de forma.mais sistemâtica,outra_presença do IBASE conosco,'atra
vés do PROJETO N9 233-148/86, apoiando uma pesquisa sobre a violência no. Municí
pio de Nova Iguaçu._Ao IBASE tfoube então a assessoria tecmica da pesquisa,que foi 
financiada pela MISEREOR.Foram, outra vez, contactos enriquecedores ,pela compe
t�ncia, pelo interesse engajado na problemática de nossa periferia social,pela 
visível vontade de cooperar com a caminhada de nosso povo,em suas bases mais hu
mildes.Em tais ocasiÕes,tambêm como fruto da cooperação do IBASE,ajuda-se nosso 
·povo a sair dos estereótipos burgueses da violência moral dos pobres ,para a ex
plicitação das reais causas sociais e históricas do genocídio,estado de sítio e
toque de recolher, impostos a. estes pobres da Baixada, atê agora sem enhuma si·gni
ficação para nossos Poderes Públicos.

Quero acrescentar ainda que assinamos,com enriquecimento intelectual para nós, 
a publicação do IBASE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS e nela encontramos sempre a súmu
la dos subterrâneoa politicos e economicos nacionais e a ajuda para que possamos 
repassar aos nossos grupos bem fundamentadas analises da conjuntura brasileira. 

Faço questão de deixar exarada estas minhas opiniões - minhas e do nosso Gru
po - sobre o IBASE - porque o IBASE cresceu muitó de importância como assessoria 
das lutas populares e, a.essa altura,com certeza seria o:;tro,mais fraco,menos 
informado ,menos robust:ecido, o Movimento Popular entre nos. 

Atenciosamente 

� .71,,�PJ ,ê-cvv,_� 
Sada Batoud David - Centro dos Direitos Humanos 

Rua Capitão Chaves 60 - Centro 
26 221 010 Nova Iguaçu,RJ 
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Rio de Janeiro, 01 julho de 1993 

AÇÃO DA CIDADANIA CONTRA A MISÉRIA E PELA VIDA 

Prezados senhores, 

O IBASE, FASE, ISER e o IDAC conseguiram apoio 
para transformar o jornal Primeira.e Última num veículo periódico 
de divulgação e articulação da Ação da Cidadania contra a Miséria 
e pela Vida. 

Desta forma, estaremos produzindo, a partir de 
julho de 93, números que circularão a cada dia 15 e 30 de cada mês. 

Sendo assim, é fundamental sabermos quantos 
exemplares sua entidade precisaria receber para divulgar 
sistematicamente o movimento. 

Sua contribuição seria a de distribuir o 
jornal a cada 15 dias, com o objetivo de fortalecer o movimento 
nacionalmente. 

Tel.: 021 286 6161 
Fax.: 021 286 0541 

Esperamos sua resposta o mais breve possível. 

Atenciosamente, 

��E� 
Secretario Executivo 

Responsável pelo recebimento de pedidos: Mareia Va,les 

INSTITUTO BRASILEIRO DE ANÁLISES SOCIAIS E ECONÔMICAS 

Rua Vicente de Souza.29 -Botafogo - CEP 22251-070 - Rio de Janeiro. RJ - Brasil 

'H' (021) 286-6161 - Telex: 2136466 BASE BR-Fax: (021) 286-0541 - Internet: ibase@ibase.br 
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Rio de Janeiro, 23 de junho de 1993 

Prezado(a) 8enhor{a), 

Como membros da Comissão de Acompanhamento do IBASE,
gostaríamos de confirrr�r o convite, que lhe foi feito
verbalmente, para participar conosco de uma sessão de avaliação
sobre o próprio !BASE, no dia 7.07.93, de 18:30 às 20:30 horas,
na seàe do IBASE, à rua ,··cente de Souza, 12 (tel 286-6161). 

A Comissão de Acompanhamento foi instutuída em 1989, como
parte do acordo de cooperacão entre NOVIB e IBASE. Sua funcão é
êjudar o IBASE a se auto·avaliar, tanto no que diz respeito à
concretizacão de seus objetivos, como nos aspectos do
desenvclvimento institucional. Neste sentido, a Comissão atua
como um apoio técnico extern0, criticando e propondo alternativas
para que o IBASE melhor realize seu papel na soe �iade
brasileira. A Comissão é, também, uma referência para a p:t ia
NOVIB avaliar a sua cooperacão com o IBASE:. 

A Comissão de acompanhamento realiza sessões de trabalho no
IBASE, de uma semana de duração, e, posteriormente, elabora urn
documento com as suas conclusões. Até o momento, foram realizadas
três sessões: em 1989, 1991, e 1992. Esce ano, a �n1ana de
acompanhamento se:r:á realizada de 5 a 9 de julho. 

A exemplo do que foi feito em 1992: planejarr�s urr. trabalho
com atores sociais com quem o IBASE mantém relações, através de
seus serviços, suas produções e dos projetos de pesquisa-ação. 
Evidentemente, não é possível reunir um grupo muito amplo, por
k!3�lilj�.l.Q7i!�1JriQp�t�c .. l1iJl1ítJ1D1Q;np1:t .. {t.J:mnvigf!r__,i?��@lliji����.., �,itlQ� 
dar urna valiosa contribuição na avaliação do IBASE. 

Nossa proposta é que, dura11ce duas horas de tra.balho
conjunto, possamos colher elementos fundamentais sobre como os
convidados estão vendo o IBASE: seus objetivos e seu projeto, sua
ação poli' ·ca, seus produtos e serviços, sua relação com
movimento iais, organiz�ções da sociedade civil, igrejas, 
mídia, par� ntares. 

r' 1tando com a êUa participação, desde já agradecemos a 
colabJração para este esforço de avaliação e aperfeiçoanlento do 

/,
,ft�nc ·[,Qs��nte, / . 

IBASc. 

� êfi JA�-;/1off-v1�. 
t,,.// Sebastião �r�

---·

Jean-Pierre Leroy 

Herman Schwember 
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Rio de Janeiro, 19 de abril 1993. 

MOVIMENTO PELA ÉTICA NA POLÍTICA 

Prezados Senhores, 

O IBASE, FASE, ISER e o IDAC estão produzindo 
mais um número do jornal Primeir� e Última. Nosso.objetivo é o de 
transformar está publicaçao num veicu o-e divulgação e articulação 
do Movimento pela Ética na Política - Ação da Cidadania contra· a 
Miséria e pela Vida. 

Sendo assim, é fundamental sabermos quantos 
exemplares sua entidade gostaria de receber para divulgar o 
movimento. 

··'
. 

Sua contribuição seria apenas a de pagar os 
.custos de correio, caso a sua entidade seja fora do Rio de Janeiro, 
ou de apanhar a quantidade estipulada na sede do IBASE a partir do 

'· dia 27 /04. 
..... 
"2!-, 

.-;· 

._f.J 
,,1 

1 
Favor responder com a maxima urgência, pois da 

sua resposta depende a fixação da tiragem do jornal . 
1 

Atenciosamente, 

TEL. 021 286 6161 -.l, Joo j.l'oc..t.,v-"- � ...- �

FAX.021 286 0541 
PESSOA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DE PEDIDOS: Mareia Vales

INSTITUTO BRASILEIRO DE ANÁLISES SOCIAIS E ECONÔMICAS 

Rua Vicente de Souza,29 � Botafogo - CEP 22251-070 -Rio de Janeiro. RJ - Brasil 

'ff (021) 286-6161 - Telex: 2136466 BASE BR-Fax: (021) 286-0541 -Internet: ibase@ibase.br 
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"I," - S..iL.t JlJ 

OJ02 - Ur;1dlL1_- D!' 

'P.lcf.:Jx: (061) :U.'.í ô7J8 

icmlHú do ��urvi(O P:,.: L! .lui;t,,·,, 
I;) ,'\íl\.) L,1\11\,1 - Sl:1'\1 11\J-1\L. 
ru.:in,.,1 ConsL>ll1vo (Status li)

. o ConsG,ho Econor.1ico o SOCi3I
ECOS.OC:) d,1s Noções Uill<i,is. 

\\,ló11L'ln rcl.1çOcs co:n O UNES· 
:;e, (Cntc90n.:i C). 

� 

SOLIDAIHEDADE NACIONAL E INTERNACIONAL - N.<J 02 12/91 
.... _.,_ .. _______ _ 

OBJECÃO D.:.''tONSCIÊNh:I\ 
---··- ·-- .... _, .' L.o,: __ '· _,, ___ ,,1 •••••••• ,._ .. �- ... -

.... :·�< ,,·· 

/1. lu!a pe·la. i111pl·a,1ti:{ci.io dél O!;,:j.�ç�o df.' Ccnsci�nci:.l cu·1-
111inou com a inc1usao na c·0nstitu·iç�o fedE:rc1·i do ar1:·ig�i :43 C!nc!2 es
tabelece que todo jovem que Objetar ·o Serviço Militar Obrí gõ tório L 
r5 o direito de fa�er um Serviço Alterna'civo. Infe1"iz1:,cnte, este 
Sl�rv·iço ji:1111.:i·is ser,) Civ·i·l. 

A regulamentação do c1rt·igo, cprG\'ctdo fno di.::i fYi de outu 
bro de 1991, segundo lei nQ 8.239, [Stabelece: 

Art. 1Q ·• O Serv·iço M·i'J-itür cons·istc ?·10 cxçr·dcio cic 
atividades espeCÍ ficas, desempenhadc1s na� Forças J\riiW1..iJs _;.:·. f·\(.lr·i nha, 
Ex�rcito e Aeron�utica. 

_ /\1·t. 2Q - O Serviço M'i'l i t�tr i11icidl Lt):11 1101· ri1t;}idéHlc 
él hmnJçdo de reservas, destinadas a aten,dcir às nccessid0Jv d(� pes
soal das �prças Annadas, no que se refere lQS enc�rgos relacionados 
com a Defesa N�c-i ona 1, em caso de mobi li zaçao. 

Art. 3Q - O Ser-v-iço Mi_litar ·inciul é olirdi,ÇJ.,i. lt�<í'o i:J ,.t.o-
dos os bras'í'.leiros, nos terii·1os du lei. �" r,---:,_;;

§ lQ - Ao Estado-Maior das Forças P.rmadRs cd1ii1Jet.e, na
(\.)r"i(.�� da 1(�1 t:� t��:� c,:;or'dt:!·1r1ç3G. cc1:r .. o::.� M1�-,·i�:·::.é;r·i·:::: J·-':·i:�t·:��(!��-:.· (:�:.··1 �

1�1 :_:ir
Ser,iço Alternativo aos 9ue, i::1i1 te111po de p,:iz, após alistudos, ,llc�0-
re111 ·imperativo de consciencia decorrente dC:! crença rcl·i�ri�:;;J,·cn.1 ele 
convicç�o filosófica ou polftica, para se eximirem de ativid�des de 
caráter essencic1ln1ente 111i.l'it ar. 

§ 2Q - Entendc-s� por Scrvlçu Militar Altcrn�tivo o 
exerddo de atividades de carãter 1 ad111ül'istréltivo, ass·isU:.'ncLil, fi
·1antrÓpico ou mes1110 produt·ivo, em subst-itu·;ção �J.s at·ividades de cará 
ter essencic1ln1t:nte 11rilHJ.r. 

-

§ 3Q -· O Ser-v-iço f.1lterna.t'ivo S•::rá �restado e1n organiza 
çÕes m·ilitaY-�s da ativa e ein Órgãos de forr:1açâo c�e res�:rvas da5, For:· 
ç�s armadas subordinados aos Minist&rios Civis, 1nediante carv�n�os 
entre estes e os Min·istérios MiliU\res, d1:.:;de oue·hJ_jo. iriU�rc�;'..:c: re
d proco e, t,:1111bé lll , scja111 atendi.dus as a.pti dr.:Íes 'c10 conv r1c:.1ci :). 

Art. 4Q- Ao final do perlodc de atividades previsto no 
§ 2Q do art. 3Q desta lei, ser� conferido Certificado �e Pr0stiç�o
Alternativa ao Serviço M·i.litar Obrig,1tôr·fo, com os n;.::smo:; c:fc.�ito:_; j�_
r,dicos du CerLi f�c�do de Reservista .

. § lQ - A recusa ou o cu111pr·i111cnto ·inco::ipii::tíJ dr). S,:rriço 
A1t erniltivo, ·sob qualquer ptct.sxto,_por 11:9tivo de r::.spo:i:�dl.•i'! ;e.li.tele: 
pessoal do cJnvocado, implicara o nao-forn�cimentp do Certifiçado 
correspondente, pelo prazo de dois anos apüs o venci;11ento do período 
estc.be 1 eci do. 

_§ 2Q_- Findo o prazo previsto_no par�grafo Jnterior, o
CerVif·icado so sera e11rit·ido após a cJccretaçao, pelu' autorid.:;dc CO!itpe 
t�nt:e, da suspensão dos direitos po·l,ticos do inadin1plente, que pod� 

"A P:i7 n:i,i á um 0!11c!,J onco11tr:1cfv vor cnsu.1l1c.J.1ci1.1: J o proUuto d.1 i[JUJ/c/;iJe cníw os Í,omcns ... "



r�, a qualquer tempo ) regularizar sua situaç�o n1ediante cumprimento das obri
gações dev·ídas. 

Art. 5Q - As mulheres e os eclesi�sticos ficam isentos do Ser
viço Militar Obrigatório em tempo de paz, suje_ttos, porém, de acordo com suas 
ap�idÕes, a cnc.:ir�Jos do interesse du 111obilizaçuo. 

Art. GQ - O Chefe do l:stado-Muior dus Forças An11iidas l.J,dxJrá, 
� 

-

no prazo de cento e oitenta dias apos a sançao desta Lei, normas complementa-
res a sua execuçao, da qual ser� coordenador. 

� Pela le"itura da Lei acima vemos que a prestaç�o alternati-
VJ. sera de co1npet�ncia cio �st.:tdo Maior das Foi�ças Arn1ad2.s. Os jovens que por 
motivos de cor:sci()l1CiJ po1"it·icJ, rcli9-iosc1 ou fT!osÓr--ic0 objetarem o · lrcina
mento militar an11Jdo jt1111a·is estarão desvinculados de todos os priric1p·ios e 
ideologia militaristas. 

Na persgectiva de fazer avançar a organizaç�o da Objeç�o de 
Consciênciíl no Br,1sil e uc realizam0s u111 encontro no Gillllil, nos diii�. 1'1 e 15 
de deze111bro,_part1 disçutfr a for1110.çao de w11 grupo de �esso,1s intcressndus r::111 
encamin ar açoes con rarias ao erviço�, 1 ar Obrigatorioe Alternativo. Par 
ticiparam aproximadamente 35 pessoas e realizaram atividades de discussão, dT •',
nãmicas de cooperação, confiança, etc, e aprofundaram conceitos de nri.litar·is-=-

mo, defesa, p�tria e de organização popular. 

Co1110 resultado, temos um·jovein, que já fe'z o alistamento, que -
estará enc.1111inha11do él objeção ao Serviço M·ilitar Obri0atór"iü.Todos os 111cr111Jros 
do grupo estão dispostos a encarar o processo da Ob)ecão de Consci�ncia co� 
juntamente, ou seja, o que -0 companheiro vier a sofrer como consequencia de 
sua atitude, os demais também estarão enfrentando. Jamais serii tomada qual-

�ucr�titudc pessoa·! e iso..1�9i:' neste trabalho. ·· 
. . -·· , •.. 

Pretendemos dar continuidade ao processo iniciado no Distrito 
Federal e PQSSibilitar,_nu111 prazo nâo muito 101190, o sur9i1_0ento de um í''1ovi1:1e!J. 

--to cr-c Objeçuo de Conscienc-ia. Neste 111ov·i111ento a part·ícipJçao inclui jov�ns, 
mulheres, adultos, etc. Em outras palavras, todos os ,q,ue. 1t·ivcrern d·ísposiçao e 
coragem de trabalhar o tema, visando a criação de valores humanos novos e no
vas formas de organ·izaç.ão da sociedade que não seja baseada e111 valores 111i.lita 
ristas. 

10ualrnente, contamos com a solJdariedad� de todQS o� que 
apoiam a luta nao-violenta no Brasil, como o e a Objeçao de Consciencia ao 
Serviço Militar_Obrigatório e aos valores militaristas. ·oQsde jéÍ. est<1re111os 
v·j abi li zando açao concreta contra o auto ri tari smo' a obedi enci a' o machismo e 1e.
o Serviço Militar Alternativo.

As pessoas ou orgJnizaçÕes ·interessadas e1i1 _·debater o tema bas
ta que entrem em contato com o SERPAJ e/ou organizem jovens, mulheres, homens 
para discutirem e avaliarem at� que ponto a sociedade bra�ileira se libertou 
do autoritarismo e qual a maneira de superar esta concepçao, implantando en-
tão um novo siste111a, uma nova ordem social. 

' 



.. -,.. _ -
.. _.. _- ==1 --

Rio de Janeiro, 16 de abril 1991 

Prezados amigos, 

É com satisfação que apresentamos o livro '.'Vidas em Risco: 
ass�ssjnatos de crianças e adolescen�es no Brasil", publi
cado a partir de pesqu�sa realizada pelo IF4SE em conjunto 
com o MoviQento Nacional de Men�nos e Meninas de Rua e o 
NÚcleo de Estudos da Violência da Universid&de de são 
Paui.o. 

AgradeceQos o apoio recebido pela MISEREOR e UNICEF e esp� 
ramos que es-:e r,ra·;:,alho ven�ia contribuir para o forte.lec:i -
menta da deGocracia no Bra�il. 

Ate_ ,:;i osar.ten-:e, 

�a Roàr�gues Heringer 
�;�isadorá Área de Elaboração 
e Consultoria 

INSTITUTO BRASILEIRO DE ANÁLISES SOCIAS E ECONÔMICAS 
Rua Vicente de Souza, 29- Botafogo. 22251 - Rio de Janeiro· RJ ·Brasil· Tel.: (021) 286-0348 · Tele�: 2136466 BASE BR 

Fax.: (021) 286-0541 • Correio Eletrônico: AlterNex: axlibase - Geonet: geo2: ibase - PeaceNet: cdpltbase · EIES: 1615 
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INSTITUTO BRASILEIRO DE ANÁLISES 
SOCIAIS E ECONÔMICAS 

Rio de Janeiro, agosto de 1989. 

A questão urbana surge como problema político, principalmente 

a partir das reivindicações que os grupos populares fazem nas cidades brasi 

leiras. São associações de bairros, clubes de mães, grupos ecológicos e 

-
outros, lutando por água, iluminação, pavimentação, creches, postos de saú

de, contra a alta dos preços dos aluguéis, pela regulamentação ou ocupaçao 

da terra, pela melhoria dos transportes urbanos, etc. 

Os movimentos populares organizados querem participar na ela

boração de propostas que solucionem esses problemas. O grande desafio que 

se coloca para eles é o de como influir efetivamente no poder decisório lo

cal. 

O IBASE b5-1s__ça_ contribuir para o amadurecimento deste pr.!2_ 

cesso de democratização, através de um trabalho de registro e divulgação 

destas práticas em um Banco de Experiências, da edição de catálogos anuais, 

da publicação de um boletim bimestral "Intercâmbio Informa" e, ainda, incen 

tivando a troca de experiências entre os grupos, colaborando em seus encon

tros, seminários, cursos e outras formas de reflexão. 

Por este motivo_, estamos enviando um exemplar do Catálogo 88, 
onde constam experiências de vários grupos populares. Gostaríamos de divu_l 

gar também sua. Escrevam-nos contando quando e como surgiu a experiencia 

quais as principais lutas desenvolvidas e as suas perspectivas/prioridades 

de trabalho. Ela poderá enriquecer o nosso Banco de Experiências e ajudar 

os grupos populares que desenvolvem práticas semelhantes a avançarem no 

seu processo de luta. 

Aguardamos que entrem em contato conosco! 

O Banco pode divulgar sua experiência! 

Mandem-nos seu relato! 

�� 
/p/ Equipe de Consulta aos Movimentos Populares.

Rua Vicente de Souza, 29 -CEP 22251 -Botafogo/Rio - Tel.: 286-0348 -Telex 2136466BASE BR 
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Comissão Justiça e Paz 
A/C Fada David 

.. _ 
.. _ 

INSTITUTO BRASILEIRO DE ANÁLISES 
SOCIAIS E ECONÔMICAS 

Rio de Janeiro, 16 de julho de 1987. 

Rua Capitão Chaves, 60 - Centro 
26000- Nova Iguaçu- RJ 

Fada, 

Conforme combinado por telefone estamos enviando 
uma listagem de computador dos relatos de experiências de luta pela 

------------,.. . .--posse da erra, in usive as dos mutirões em Nova Iguaçu, baseado num 
relatorio de vocês, de 1984. 

Essas experiências jã fazem parte de um Banco de 
Dados que estamos organizando e inclui_ também outras areas de luta 
como saúde, abastecimento, transporte, alem daquelas que s�o desen -
volvidas por grupos de mulheres, sindicais ou rurais. 

Seria otimo se você pudesse enviar mais materiais � 
sobre esses mutirões, rabiscar dados de atualização da situação dos 

.mesmos ou ainda nos informar os que estão mais ou menos atuantes. 
Tudo isto porque o proximo número do boletim 11 In

tercâmbio Informa" serã sobre POSSE DA TERRA (urbana e rural). Seguem 
alguns números desse boletim para que você possa também nos enviar s� 
gestões de matéria, experiências, inclusive para o número seguinte. A 
ideia e que esse boletim possa ser um instrumento de divulgação de 
experiências com a contribuição dos grupos que as desenvolvem. 

Esperando sua colaboração, 

Rua Vicente de Souza, 29 - CEP 22251 - Botafogo/Rio - Tel.: 286-0348 - Telex 2136466BASE BR 
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Rio de Janeiro, 17 de outubro de 1986. 

Prezado amigo, 

Estamos encaminhando a lista das novas publicaç�es que 

constam do catálogo/1986. 

nao 

interesse. 

Caso deseje adquiri-las nos comunique indicando as de seu 

Colocamo-nos ao seu dispor. 

Atenciosamente, 

;j_,:_ ú' OJJ-_Q JJ.dW--o= 
Viviane Medeiros 

Coord. Promoção 

Rua Vicente Souza, 29 • CEP 22251 • Bola togo"· tel. 286-0348 • Rio 



, 

e 

-

PUBLICAÇÕES: 

1- Texto Orçamento municipal e participação _popular. 1986. 31 p. m1meo.

. 
' 

2- Texto As grandes questões polfticas nacionais e a Constituição. 1986. 16 p. m1meo.

3- Texto Quem sao a Mercedes Benz e a Bosch no Brasil. Fevereiro de 1986. 13 p.mimeo

4- Texto Loteamentos clandestinos e irregulares no Rio de Janeiro. Março de 1986

14 p. mimeo.

5- Texto O menor que dorme ria rua do Rio de Janeiro. Abril de 1986. 10 p. mimeo.

6- Texto Constituição e democratização da· economia. Abril de 1986. 7 p. mimeo.

7- Texto Polftica de energia elétrica. Maio de 1986. 24 p. m1meo.

8- Texto Cidadani� e direito� sa�de. (A prop6sito da epidemia de dengue no Rio

Janeiro). Julho de 1986. 7 p. mimeo.

9- Texto Quem sao a General Eletric e a Braseixos no Brasil? Julho de 1986. 24 p.

mimeo.

de 

10- Texto Dados gerais, estrutura agraria e fundiária de Mato Grosso do Sul. Agosto

de 1986. 8 p. mimeo.

11- Texto Notas e reflexões sobre a questão agraria brasileira. Agosto de 1986. 29 p. 

mimeo.

12- Texto Demandas da população e gestao municipal. Agosto de 1986. 19 p. mimeo.

13- Texto A ocupação dos cerrados: uma análise crftica. Setembro de 1986. 33 P· mimeo
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INSTITUTO BRASILEIRO DE ANÁLISES 
SOCIAIS E ECONÓMICAS 

CX>NFERÊN'.:IA SOBRE O BRASIL FRENTE À CRISE CENTROAMERICANA 

( 11 a 14 de junho ) dL -f, 5 

O IBASE - Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econôrnicas, 

o IRI - Instituto de Relações Internacionais da PUC/RJ, o INF.SC - Institu

to de Estudos SÓCio-Econôrnicos e a CRIES - Coordenadoria Reoional de Pes

quisas Econômicas e Sociais convidam para entrevista coletiva canos par

ticipmtes estrangeiros da CONFERÊNCIA SOBRE O BRASIL FRENTE À CRISE CEN

TROAMERICANA.

Estarão presentes, entre outros, os seguintes representantes de 
'outros paises: 

- Xabier Gorostiaga - economista, presidente da CRIES, ex-responsável -p2la

equipe econômica do Ministério de Planejamento da Nica 

ragua 

-Rodrigo Carazo O:lio - ex-presidente da Costa Rica, atual presidente · da

Universidade de la Paz 

- Etltundo JarquÍn - embaixador da Nicaragua no México

- .Rubén Zarrora - secretário da Comissão externa da Frente Derrocrática

Revolucionária (FDR) de El Salvador

- Jorge Illueca - ex-presidente do Panamá.

- Mariano Fiallos - atual presidente do Conselho Superior Eleitoral da Ni

caragua. 

Além desses, estarão presentes à coletiva representantes da Eur� 

pa e dos Estados Ur..idos, políticos e acadêmicos li9ados à problemática la

tinoarrericana. 

/ nita: 10 de junho 

� ) Horário : 15 ooras

) 1Dcal : Hotel .Ani:lr3ssador:- ( rua Senador Imitas, 25) 

Fale: 286-0348 ( Sergio/Marcos) 

Rua Vicente Souza. 29 • CEP 22251 • Botafogo • tel. 286-0348 • Rio 
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. PRATICAS ALTERNATIVAS 

- . 

----------------------------------------------------------------------

A'reas: POSSE DA TERRA. 
Ficha: 14. Ti'tulo: POSSE DA TERRA URBANA.
Data da informa<a

N

o: 00/00/84. Iniciativa: AUTONOMA. 
Entidade: HUTIRAO OE JARDIM IGUACU. 
Tel.: 021-767-7677. 
Fonte: DOC.OA COM.JUST.PAZ. 
Endere<o para contato: COMISSAO DE JUSTICA E PAZ-- JARDIM IGUACU 

26000 NOVA IGUACU RJ BRASIL. 
Chaves: /OCUPACAO/ASSOCIACAO/MUTIRAO/URBANIZACAO. 

A ocupacao foi preparada e realizada em um terreno da prefeitura. Apos 
vaiias tentativas de despejo, a comunidade resistiu e se consolidou. 
Hoje ja tem luz (nao oficial), uma bica de agua e o inicio de constru
cao, em mutirao, de um centro comunitario. Foi formada urna �ssociacao 
de Moradores que apoia o projeto de saneamento para a area. Funciona 
um grupo de Circulo Bíblico urna vez por semana. 

A'reas: POSSE DA TERRA. 
Ficha: 27. Ti'tulo: ACAO COMUNITARIA. 
Data da inforrua(a-o: 00/00/84. Iniciativa: EXECUTIVO. 
Entidade: PREFEITURA DE OSASCO. Sigla: PMO. 
Responsa'vel: PREF. HUMBERTO PARRO. Tel.: 011-801-7660. 
Fonte: OOC. PMO. 
Endere<o para contato: AV.BUSSOCABA 300-- CENTRO 

06001 OSASCO SP BRASIL. 
Chaves: /FAVELA/URBANIZACAO/ASSOCIACAO/COMISSAO • 

A politica de intervencao em favelas, da Prefeitura, obedece a 3 prin
cipies: 1- Solucao dos problemas de moradia "in loco·. 2- Garantia de
permanencia dos moradores. 3- Participacao dos moradores na solucao de
problemas. De inicio foi feita uma pesquisa socio-economica nas fave -
l�s do município, o que possibilitou uma descoberta dos problemas e
das reivindicacoes de cada favela. A seguir iniciou-se um trabalho de
organizacao das favelas em comissoes do tipo Sociedades de Amigos de
Bairros CSABs), atraves de uma metodologia de acao comunitaria que vi
sava unir os moradores para discutirem seus problemas, escolherem seus
representantes e participarem da solucao dos problemas. Os moradores e
legeram uma comissao de 9 pessoas para negociar com o Executivo e a
companhar os trabalhos para apresentarem uma proposta de solucao glo -
bal. Por parte da prefeitura organizou-se uma comissao que elaborou um
projeto de urbanizacao para as favelas, aprovado em Assembleia de Mora
dores.

A'reas: POSSE DA TERRA. 
Ficha: 39. Ti'tulo: OCUPACAO DE TERRA URBANA. 
Data da informa(a-o: 00/00/84. Iniciativa:. AUTONOMA. 
Entidade: MUTIRAO BAIRRO METROPOLITANO. 
Tel.: 021-767-7677. 
Fonte: DOC.DA COM.JUST.PAZ. 
Endere<o para contato: COMISSAO JUSTICA E PAZ-- B.METROPOLITANO 

26000 NOVA IGUACU RJ BRASIL. 
Chaves: /OCUPACAO/MUTIRAO/URBANIZACAO/CONSTRUCAO. 

-
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A ocupacao de uma area da prefeitura foi preparada durante meses com 
reunioes semanais e teve inicio em marco de 1983. Com a ameaca de des
pejo pelos fiscais da prefeitura, formou-se uma comissao constituída 

· pelos ocupantes, membros da Caritas Diocesana e da Comissao Justica e
Paz para estabelecer contato com a prefeitura municipal.
Os ocupantes mantiveram-se mobilizados, com reunioes semanais e cons -
truiram um poco em mutirao para servir a comunidade. Ja tem luz no lo
teamento, e tem inicio a construcao de um C�ntro Comunitario. Hoje va
rias familias ja fizeram suas casas de tijolos e estao livres de �lu -
gueis.

---- ---------------------------------. -----------

A'reas: POSSE DA TERRA. 
Ficha: 40. Ti'tulo: POSSE DA TERRA • 
Data da informa(a

N

o: 03/02/86. Iniciativa: AUTONOMA. 
Entidade: MUTIRAO DE NOVA AURORA. 
Responsa'vel: PRES.LAERTE RESENDE SANTOS. Tel.: 021-767-7677. 
Fonte: JORN.BRASIL/REL.CJP. 
Endere<o para contato: COMISSAO JUSTICA E PAZ-- NOVA AURORA 

26000 NOVA IGUACU RJ 
Chaves: /OCUPACAO/MUTIRAO/ASSOCIACAO/CONSTRUCAO. 

Em 1980 teve inicio um movimento popular de ocupacao de urna area da 
prefeitura, que se intensificou a partir de 1981 com a criacao da As
sociacao de Moradores. 
A posse legal da terra foi conquistada. 
Os moradores solicitaram f'inancian1ento a CEHÃtl para a construcao das 
casas e ao governo estadual a implementacao da infraestrutura basica. 
Ha 10 regioes com cornissoes especiais da Associacao encarregadas de 
orientar os interessados em comprar o lote e depois construir a casa. 
90 casas foram construidas, atraves do programa "Cada Familia, um Lo -
te", da Secretaria Estadual do Trabalho e Habitacao . 
Sao 48 prestacoes de 15Z do salario-minirno. 
A Associacao rnantem os moradores organizados e atentos ao atendimento 
de suas reivindicacoes. 
----------------------------------------------------------------------

A'reas: POSSE DA TERRA. 
Ficha: 131. Ti'tulo: ASSOCIACAO CONQUISTA POSSE DA TERRA.
Data da informa<a-o: 25/07/86. Iniciativa: AUTONOMA. 
Entidade: ASSOC.MOR.PQ.SANTA EDWIGES. 
Responsa'vel: PRES.TEREZINHA A.DE ARAUJO. 
Fonte: DOC.DA ASSOCIACAO. 
Endere(o para contato: R.GABRIEL MARTINS 42-- ANCHIETA 

21620 RIO DE JANEIRO RJ 
Chaves: /ASSOCIACAO/MUTIRAO/SAUDE/TRANSPORTE/CONSTRUCAO. 

Em sua luta pela posse da terra, os moradores do Parque Santa Edwiges 
conquistaram a desapropriacao de uma area desejada. Para cQnseguir 
mais rapidamente a construcao das casas, depositaram em caderneta de 
poupanca uma certa quantia. 
A CEHAB alega so poder construir 152 casas por ser o terreno acidenta 
do. Os moradores se propoem a deixar a urbanizacao com o governo e 
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construirem eles mesmos as suas casas, por mutirao, organizado pela 
associacao. 
A associacao reivindica tambem um Pronto Socorro no loteamento e a im 
plantacao de uma linha de onibus. 
------------------------------------------------------------- ·--------

A'reas: POSSE DA TERRA. 
Ficha: 147. Ti'tulo: POSSE E URBANIZACAO. 
Data da informa(a·o: / /85. Iniciativa: AUTONOMA. 
Entidade: ASSOC.FAV.DE PIRACICABA. Sigla: ASFAP. 
Responsa'vel: PRES.LUIZ JOAO DE SOUZA. 
Fon.te: REL.UNIMEP/ACTA. 
Endere(o para contato: R.VITORIO ZAGATI 85 - C.P.607 

13400 PIRACICABA SP 
Chaves: /FAVELA/URBANIZACAO/FEDERACAO/CONSTRUCAO • 

Entidade que articula as favelas na luta pela posse da terra e urbani
zacao, a ASFAP participou de uma Comissao Paritaria (ASFAP-Prefeitura) 
que deveria transformar-se no forurn de discussao e decisao referente 
a' posse e urbanizacao das favelas. Pouco a pouco as posicoes foram 
polarizando-se ern torno do projeto do Executivo e do projeto dos 
favelados. A prefeitura deixou de convocar as reunioes. A ASFAP organi 
za, entao, urna passeaEa exigindo o retorno das negociacoes. Em 1984, a 
prefeitura convoca uma reuniao com toda a populacao favelada e propoe 
a ruudanca dos favelados para uma area onde os terrenos fossem finan
ciados pelo BNH. A populacao nao aceita e decide comecar a urbanizacao 
por conta propria, fazendo a medicao e mapeamento das favelas, a cons
trucao em ruutirao das casas e reivindicar ju;to ao SEMAE e a' CPFL di
retamente sem a intermediacao da prefeitura. Decide igualmente resis
tir a qualquer ameaca de despejo. 

A'reas: POSSE DA TERRA • 
Ficha: 148. Ti'tulb: POSSE DA TERRA EM HAUA. 
Data da informa(a-o: 03/04/86. Iniciativa: AUTONOMA. 
Entidade: ASSOC.DEF.FAVELADOS DE HAUA. 
Fonte: JORNAL EST.S.PAULO. 
Endere{o para contato: 

09300 HAUA SP • 
Chaves: /FAVELA/OCUPACAO/URBANIZACAO/FEDERACAO. 

A prefeitura adquiriu urna area de 1 rnilhao e 300 mil metros quadrados 
ocupada por mais da metade dos 20 mil favelados do rnunicipio. Para lo
tear, urbanizar e vender o terreno aos favelados foi constituída uma 
comissao presidida pelo Secretario de Planejamento da prefeitura. 
A Associacao de Defesa dos Favelados de Haua encaminhou proposta de 
compra das areas municipais ja ocupadas, com prestacoes mensais de no 
maximo 20% do salario-rninirno vigente. A proposta e' a compra da terra 
e nao a concessao de direito real de uso, sendo o prazo para termino 
do pagamento, nao inferior a 2 anos e nem superior a 5. 
A Associacao sugere que a prefeitura contribua, atraves .de financiamen 
to, na compra de materiais para construcao de casas de alvenaria. 
------

-----------------
----

--------
----

------------
-------------------

A'reas: POSSE DA TERRA. 

• 

,/ 

" 
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Ficha: 151. Ti'tulo: TERRA: DIRÉITO DE TODOS.
Data da informa(a·o: /06/85. Iniciativa: AUTONOMA. 
Entidade: HOV.UNIFICADO DE FAVELAS. 
Fonte: BOL.MIGRACOES. 

·Endere(o para contato:
01000 SAO PAULO SP

Chaves: /FAVELA/LEI/FEDERACAO.

Na cidade de Sao Paulo os moradores de favelas, atraves do Movimento
Unificado de Favelas, estao exigindo a legalizacao da posse da terra
onde viveru.
Os advogados do movimento elaboraram um modulo de projeto que propoe a
concessao do direito real de uso do terreno para fins habitacionais
por 90 anos ja que os favelados sao na mataria desempregados e pessoas
de baixa renda.
Consta nesse projeto que sera concedido um lote por nucleo familiar e
o beneficiado, por declaracao, devera comprovar nao possuir outra pro
priedade imovel adaptavel a uso residencial no município. Essa posse
sera coletiva e nao individual. A ideia reforca a necessidade de comis
soes de favela para organizar e representar os moradores num todo.
Esse projeto foi entregue ao governador reivindicando a legalizacao da
posse da terra.

A'reas: POSSE DA TERRA. 
Ficha: 201. Ti'tulo: VILA JUREMA CONQUISTA TERRA. 
Data da informa<aNo: 00/03/86. Iniciativa: AUTONOMA. 

? 

Entidade: ASS.MOR.DE VILA JUREMA. 
Fonte: JORNAL FAVELAO. 
Endere<o para contata: AV. BRASIL (CANCELA PRETA> REALENGO-- VILA JUREMA 

RIO DE JANEIRO RJ BRASIL. 
Chaves: /ASSOCIACAO/OCUPACAO. 

Desde 1982 a comunidade tem se organizado atraves de sua Associacao de 
Moradores para reivindicar o titulo de propriedade e saneamento basice 
A Secretaria do Trabalho e Habitacao prometeu a desapropriacao da 
area, que pertence ao DER e este propos a' comunidade o remanejamento 
para uma outra area proxima ao local. A Associacao intensificou a or
ganizacao da luta depois da liberacao da nova area e ficou aguardando 
a aplanacao para entrada do saneamento. A firma IORK apareceu querendo 
tomar a area e propondo remanejamento para um bairro afastado. A comu
nidade decidiu ocupar a area e foi impedida pelos funcionarias da 
IORK. Os moradores pressionaram a Secretaria do Trabalho e Habitacao e 
conquistaram urna autorizacao por escrito da liberacao da area para a 
construcao dos barracos. 
----------

------
--------

-----------
--------

-------------
-------

-------

A'reas: POSSE DA TERRA. 
Ficha: 202. Ti'tulo: LOTEAMENTOS 1RREGULARES. 
Data da informa<a-o: 00/03/86. Iniciativa: AUTONOMA. 
Entidade: FED.ASS.MOR.EST.DO RJ. Sigla: FAMERJ. 
Responsa'vel: MARIA DOLORES OTERO-DIR.FAMERJ. Tel.: 021-224-6586.
Fonte: TEXTO IBASE. 
Endere<o para contato: R.�ISC.DO RIO BRANCO 54-- CENTRO 

í 
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CONFERfu.JcIA "BRASIL FRENI'B À CRISE CENI'ROAMERICANA" 
RIO DE JANEIRO, 11-14 DE JUNHO DE 1985 

IM.PORTANTE 

lNREMAÇÕES GIBAIS NY3 PARTICIPANl'ES 1 

• i
�

'I 

! 

1. Todos aqueles que estiverem presentes à Conferência, seja 
participantes seja observadores, devem preencher a ficha de inscrição, 
dis!X)nÍvel na Secretaria, onde receberão um crachá. SÓ terão acesso 
à Sala de Convenções as pessoas que estiverem !X)rtando o crachá. 

2. A hospedagem, que inclui refeições mais estadia, serão cobertas apenas
entre os dias 9 e 15 de junho para os participantes do exterior e entre 11
e 14 de junho para os participantes brasileiros.

3. são considerados participantes brasileiros aquelas pessoas que foram
convidadas individualmente para a Conferência. A Coordenação não !X)derá
arcar cem as despesas alimentares dos observadores, imprensa, etc.

4. O consumo de bebidas além da que está na geladeira do quarto (água
mineral), mais telefonemas interurbanos ou internacionais, lavanderia,
correio, e outras despesas pessoais ficarão !X)r conta de cada
participante.

5. O café da manhã ( desayuno) é Continental e está incluído na
hospedagem.

6. O almoço será servido no salão do 170. andar, entre 12-14h. Almoçarão
no Hotel Ambassador (Senador Dantas, 25) todos os participantes da
Conferência. Para isto, receberão fichas de almoço, que deverão ser
apresentadas no Restaurante do Hotel.

7. Jantarão no Hotel por conta da Conferência apenas os participantes que
estarão nele hospedados.

8. Canissão de Organização:
Marcos Arruda, IBASE (coordenador brasileiro) 
Xabier Gorostiaga, CRIES (coordenador internacional) 
Sérgio Ferreira, IBASE 
Maria Helena Moreira Alves 
Iza Guerra Labelle, Secretaria de Planejamento/ERJ 
Neiva Moreira, Cadernos do Terceiro Mundo 

Secretaria: 

Regina Perez, coordenadora geral 
Nélia 
Eliane Prudente de Toledo 
Luis 
Arthur 
Duas recepcionistas da RIOTIJR 

9. Para a inscriçao, informação e ccrnunicação (telefonaras, telex,
correio, etc.), contactar a Secretaria.

10. Para recebimentos de telex: 30.617 GBAP.

A Coordenação 
IBASE 
Rua Vicente de Souza 29 
22251 Rio de Janeiro 
(021) 286-0348 ou 286-0794
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INTrmCÂMBIO DE PRÁTICAS POPULARES - IBASE 

O PORQUE DO INTERCÂMBIO 

O Estado brasileiro tem sido, desde suas ori gens, autoritário na 

sua natureza, e violento na sua relação com a sociedade. Pode-se mesmo ver a 

história brasileira sob a Ótica da ocupaçao alternada ou pro gressiva do apare

lho estatal por diferentes setores das classes dominantes. Cada grupo dominante 

que ocupou o poder tentou sempre aprimorar os mecanismos de funcionamento do 

aparelho estatal com vistas a atender a seus interesses. 

Tem-se, portanto, um Estado secularmente em conflito com a socie

dade civil pela diversidade de interesses que se tornou patente, sobretudo nos 

�ltimos anos. �?�pre foi um Estado autoritário e centralizador, tendo corno con

sequência desf� centralização o fato 1R sociedade se manter desor ganizada e 

mar�inalizada do proce2co decis�rio. 

Com o lento processo de àe.mocratização do país que se inicia em 

fins da década de 70, começam a ressurgir, isoladamente, iniciativas políticas vol 

tadas para os interesses das comunidades locais. 

As comunidades passam a organizar-se e a ocupar os espaços abertos 

e a pressionar outros ainda fechados� participação popular. Formas variadas de 

org2nizacão popular vão config11rando um emergente movimento popular, ainda 

articulado pe�feitamente, mas buscando urn caminho a seguir. 

nao 

As eleições-de 1982 marcaram um grand� avanço das oposiçoes �os 

!::st<1:los e capitais, bem como em .<srana.e parte da..s prefeituras. Com isto, obser

va-se uma reordenação dos espaços políticos, havendo movimento no sentido de 

uma descentralização do poder. Os movimentos sociais crescem em organizaçao e 

eficácia� No âmbito desse crescimento s1 1rgem priticas novas através das 

as comunidades exercem em certa medida us poder local. 

quais 

Trata-se geralmente de experiências aut;nomas de organ1zaçao, que 

tem como ponto de referência a participação popular, e com �ase nela procuram 

legitimar e implementar as reivindicações de urr. deter�inado bairro, grupo so-

. l t O · to das experie-ncias e práticas suri;:idas no âmbito dos mo-eia , e c... co,1_�un � 

virnentos sociais, nos �ltirnos cinco anos, cons��t·1i um irnport�nte elemento pa-

ra a construr.ão ce u.na derr:ocracia participativa. 

Com est-::. idéia, surgiu o Intercâmbio de Práticas Populares. 
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O QUE.É O INTERCÂMBIO 

O Intercâmbio de Práticas Populares, desenvolvido por iniciati 

va do IBASE a partir de demanda de grupos organizados, parte do . , . pr1nc1p10 

de que as práticas populares criadas nos movimentos sociais devem ser valori 

zadas enquanto experiências que possibilitam o surgimento de novas instân 

cias de poder, menos centralizadoras e mais capazes de refletir a vontade p.Q. 

pular. 

O que se pretende é romper pouco a pouco as estruturas crist.ê_ 

lizadas de exercício hierárquico e vertical do poder, que se impuseram dura.!!_ 

le te os anos de autoritarismo. A divulgação de experiências participativas 

vadas a cabo pelo movimento popular, e a organização articulada desses 

mentos através do intercâmbio de suas vivências locais, parece ser um 

nho a ser seguido. O processo de democratização passa também por este 

nho. 

movi 

caro
�

cam.!_ 

Acreditando nessas premissas, 1n1c1ou-se portanto um trabalho no 

sentido de: 

. Montagem de uma Base de Dados de experiências participativas de 

senvolvidas por associações de moradores, sindicatos, prefeituras mun1c1 

pais, parlamentares, bem como por grupos organizados de trabalhadores ru 

ra1s, mulheres, entre outros . 

. Incentivo à estruturação de uma rede de intercâmbio entre 

grupos a partir da divulgação de informações sobre essas práticas. 

esses 

•
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BASE DE DADOS 

Com o intuito de estruturar a· Base de Dados de Práticas Popu 

lares, em sistema computadorizado, visando um mapeamento dos movimentos so 

ciais existentes no país, ao longo dos anos, desenvolve-se no dia a dia as 

seguintes atividades: 

pesquisa de materiais tendo como fonte: a grande imprensa, jornais e revi� 

tas alternativas, jornais de bairros, textos e documentos, entrevistas 

contatos com instituições ligadas a essas experiências; 

registro dessas experiências a partir de consulta aos materiais coletados, 

pesquisando as diferentes fontes existentes; 

• organização dos registros em memória de computador o que possibilita lis

tagens posteriores por>tip? de experiência, por área geográfica e outras

de modo a se ter uma abrangência de informação na base de todos os cruza

mentas possíveis;

atualização anual desses registros em computador através de contatos, co.r.

respondências, questionários e outras formas;

organização de cadastro com endereço e outras referências de grupos que de

senvolvem essas experiências participativas.
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REDE DE INTERCÂMBIO 

Para a criação dessa rede é feit� um trabalho de divulgação 

das experiências e de outras informações que interessam aos grupos organiz.§!_ 

dos, através das seguintes atividades: 

elaboração de um boletim, "Intercâmbio Informa", para a divulgação das 1n 

formações acumuladas no acervo; 

, . 

not1c1as para a grande imprensa e para a imprensa alternativa; 

produção de audiovisuais que divulguem a riqueza dessas exper1encias por 

área específica (saúde, habitação, etc.) ou de natureza mais abrangente; 

• colaboração na �ealização de encontros para a troca de experiências

solicitação dos grupos que participam da rede;

divulgação de bibliografias, textos, ca_tálogos e outros materiais produzi

dos a partir.desse acervo acumulado e da demanda dos grupos que desenvol_
• A • 

vem essas exper1enc1as;

produção e divulgação de dados específicos sobre as questões de saúde, ha

bitação, transporte e outras, bem como informações sobre as políticas &Q.

vernamentais referentes a essas· áreas .

• atendimentos a demandas de pessoas ou grupos organizados repassando infor

mações, endereços, textos, ou ainda atualizando as informações já sistem.§!_

tizadas, numa constante realimentação e ampliação da rede.

•
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A QUEM SE DESTINA 

Os destinatários das informações produzidas e organizadas pelo 

"Intercâmbio de Práticas Populares" são preferencialmente as organizações do 

movimento popular, instituições e/ou pessoas ·ligadas aos diversos movimentos 

da sociedade civil em todos os níveis técnicos,de prefeituras municipais 

parlamentares, além de universitários e especialistas. 

O QUE JÁ FOI FEITO 

Já estão registradas no computador experiências participativas 

para consulta dos grupos interessados, nas áreas de: Habitação, Comunicação, 

Justiça, Organização Sindical, Orçamento Munic.ipal, Abastecimento, Organiz-ª., 

ção Comunitária, Geração de Renda, Transporte, Constituinte, Saneamento 

Meio-Ambiente, Educação, Obras, Saúde, Creche, Conselho Comunitário,Posse da 

· Terra, Cultura, Segurança, Legislativo.

Também já podem ser adquiridos os seguintes textos: 

O Exercício Democrático do Poder Executivo no Município; 

Estado e Movimento Popular; 

Loteamentos Clandestinos e Irregulares no Rio de Janeiro; 

Orçamento Municipal e Participação Popular1 

. Demandas da População e Gestão Municipal;· 

Cidadania e Direito à Saúde. 

Foi produzido pelo Centro de Treinamento Audiovisual (CErA) o áudio 

"Tantos problemas ... como solucioná-los", que serve de apoio às discussões 

de organização do movimento popular; outros estão sendo elaborados. 

A partir de demandas expressas pelos integrantes da rede, di 

vulgamos diversas experiências participativas em Encontros e Seminários 

além da realização de um Encontro sobre "Orçamento Municipal e Participação 

Popular". 

Com o objetivo de democratizar a informação, prioriza-se o 

atendimento aos inúmeros pedidos recebidos diariamente, através de correspo.!!_ 

dência, telefonemas ou.pequenas reuniões onde se procura explorar todas as 
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possibilidades de troca com o grupo: fornecendo os dados disponíveis, ofer_g_ 

cendo outros serviços existentes e buscando sua colaboração com informações, 

contatos e exper1enc1as. 

Foram publicados diversos números do boletim trimestral "Inter 

câmbio Informa" que circula desde 1984 abrangendo: exper1enc1as participati 

vas em diversas áreas de vários municípios brasileiros, como por exemplo, o 

número sobre a elaboração do Orçamento Municipal, �om a participação da P.Q. 

pulação organizada, em Vila Velha (ES); alguns textos de reflexão como: o 

Estado e o Movimento Popular, além dos endereços dos grupos que desenvolvem 

essas práticas e que participam da rede. 
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.. aderno ___ • ;. 'JlL.

o 

a1nora, o chanceler 

ela gµerrilha 
Rulien Zamora, juntamente com Guillermo Ungo, compõe a linh 
de frente político-diplomática da oposição armada ao governo de 
El Salvador. Zamora é advogado, membro do Comitê Executivo 
da Frente Democrática Revolucionária (FDRJ de El Salvador; 
membro da Comissão Político-Diplomática da Frente Farabundo 
Marti de Libertação Nacional - FMLN-FDR; secretário-geral do 
Movimento Popular Social Cristão (MPSCJ; membro da delegação 
FDR-FMLN nas conversações com o governo de El Salvador (La 
Palma e AyaguloJ além de ter sido ministro da Presidência na 
primeira junta revolucionária de governo (outubro de 1979 a 
janeiro de 1980J. 
Zamora esteve semana passada no Brasil para contatos com 
políticos brasileiros e para participar também da "Conferência 
Brasil Frente a Crise Centro-Americana", realizada entre õs dias 
11 e 14 de junho e patrocinada pelo IBASE (Instituto Brasileiro 
de Análises Sociais e Econômicas) pelo CRIES (Coordenação 
�egional de Investigações Econômicas e Sociais da América 
Çentral) e pelo IRI (Instituto de ·Relações Internacionais da 
PVCL -----



Otávio Soares 
presentando um grupo de oposição arma

da a um regime apoiado política, econômica e 
militarmente pelos Estados Unidos, como é o 
caso do governo salvadorenho, como o senhor 
diria que fica a situação da América Central a 
partir do bloqueio comercial decretado pelo 
governo de Ronald Reagan? 

Zamora - Trata-se de uma questão ainda
em desenvolvimento. No entanto, penso que
mesmo com o bloqueio comercial norte
americano à Nicarágua, é possível o desenvol
vimento· de um processo popular e autônomo
nos países centro-americanos. Por várias ra
zões, uma delas precisamente o atraso de nos
sos países, por mais paradoxal que poss� pare
cer. Um bloqueio comercial ao Brasil, por
exemplo, teria um efeito espantoso e devasta
dor, já que se trata de uma sociedade e de Uf!iª
economia relativamnete mais avançadas e in
dustrializadas. Para sociedades mais pobres e
atrasadas o efeito é relativo. Existem setores
da economia, principalmente na agricultura
onde o impacto imediato é pequeno, são seto
res produtivos que não necessitam de uma tec-
nologia importada tão grande. . . . O problema do bloqueio é que ele 1mpos�1b1-
lita o desenvolvimento futuro. Em termos ime
diatos existem conseqüências políticas, mas
estas �ão têm efeitos trágicos ou irreversíveis
para as sociedades centro-americanas. Temos
que levar em conta que o bloqueio im�o:toatualmente à Nicarágua se dá em cond1çoes
históricas bem diferentes das que envolveu o
embargo à Cuba nos anos 60 por exemplo.
Nesta ocasião, as medidas de pressão foram
encaminhadas e apoiadas pela OEA (Organi
zação dos Estados Americanos) e por todo� o_sseus países integrantes, com exceção do Mex!co. Mais de vinte anos depois os Estados Uni
dos não contam com o apoio nem da OEA

nem de nenhum país da América Latina com
exceção dos governos de El Salvador e de Hon
duras. Nem mesmo Pinochet deu seu apoio.
Além disso o embargo conta com total desa
provação por parte dos países europeus alia
dos dos Estados Unidos.

O senhor não acha que esta medida do go
verno norte-americano fará com que a Nicará
gua, a exemplo de Cuba nos anos 60, se volte 
para a União Soviética como opção possível 
para sua própria viabilidade política e econô
mica? 

Zamora - Não há dúvida que Ronald Rea
gan com sua política externa vem polarizando
cada vez mais o mundo, mas, paralelo a esta
polarização, existe um conjunto de países que
apóia os Estados Unidos que é aliado dos Esta
dos Unidos, mas em certos pontos específicos
começa a tomar distância do governo norte
americano, já que os interesses e objetivos
ideológicos em jogo não estão de acordo com·
os interesses nacionais -dos diferentes países.
Me parece que os Estados Unidos nunca esti
veram tão isolados, pelo menos com relação à
sua política para a América Latina.

Diante de todos os problemas enfrentados 
pela América Central atualmente, qual a sua 
opinião quanto à posição política e diplomáti
ca do governo brasileiro? 

Zamora - Conhecemos bem a orientação
da política externa do Brasil com relação à
América Central. Nossa opinião é a de que o
Brasil é favorável a soluções políticas e nego
ciadas na região, a favor do Grui10 de Conta-

dora e conira o intervencionismo estrangeir
nos assuntos internos centro-americanos. Nes
te sentido esta política é correta. No entanto,
acreditamos que devido ao grau de acirramen
to e de agravamento da situação, isto não é o
suficiente. Creio na necessidade de uma políti
ca brasileira mais ativa e firme em defesa do
princípio de não-intervenção e de auto
determinação dos povos da América Central.
E isto não deve ser feito por razões ideológicas
ou mesmo por razões humanitárias, mas sim
porque isto é, no meu ver, um interesse nacio
nal do Brasil. Aqui no Brasil se fala hoje da
Nova República, de um processo de transição
democrática para o país. Qualquer processo
político, seja no Brasil, Argentina ou Uruguai,
precisa de um espaço político próprio para
consolidar-se, e creio honestamente que se os
Estados Unidos concretizarem um processo de
intervenção direta na América Central, os es
paços conquistados no Cone Sul e em toda a
América Latina se fecharão ou no mínimo te
rão seus processos dificultados. Se os Estados
Unidos chegarem a mandar tropas à América
Central, terão que endurecer totalmente sua
política para com toda a América Latina. Por
tanto, acho que uma posição mais determina
da do governo brasileiro nesta questão é do seu
próprio interesse político nacional.

Como está a situação do diálogo político en
tre a FDR-FMLN e o governo salvadorenho de 
Napoleon Duarte? 

Zamora - Atualmente em ponto morto
graças à inflexibilidade de Napoleon Duarte.
Desde a última reunião entre o governo e a
FDR-FMLN, já fizemos quatro propostas
concretas com vistas à pacificação do país sem

receber nenhuma resposta. O governo tam
pouco fez qualquer contra-proposta para bus
car pelo menos um acordo de quando, como e
onde poderemos nos reunir para discussões.
Neste sentido, acredito que existem razões pe
las quais Duarte vem adotando esta' política
negativa de se recusar ao diálogo. Duarte está
cada vez mais integrado em·um esquema estra
tégico e tático da política de Reagan. O gover
no norte-americano tenta atualmente colocar o
diálogo do governo da Nicarágua com os
contra-revolucionários como pré-condição de
um diálogo entre Duarte e. oposição armada
salvadorenha.

Como se os dois casos fossem iguais, como
se os dois países vivessem processos políticos
semelhantes, quando são dois processos e duas
realidades totalmente diferentes e não compor
tam comparações ou ações políticas paralelas.
Duarte sabe perfeitamnete que o diálogo com
a FDR-FMLN é um isntrumento muito forte
de mobilização popular e de ressonância políti
ca no país e talvez por isto ache também que o
diálogo conosco possa complicar sua já difícil
situação política nos planos externo e interno.

Apesar destas dificuldades o senhor não vê 
Duarte como um interlocutor mais razoável 
que por exemplo o major Roberto D' Aubuis
son, eterno candidato da extrema-direita sal
vadorenha? 

Zamora - Sempre pleiteamos um diálogo
claro com o governo, e o major D' Aubuisson
não é governo, e creio que jamais estará à fren
te do governo. Até dentro de seu próprio parti
do, ARENA (Aliança da Renovação
Nacional), ele vem sendo relegado a um segun-

-
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do plano, devido às intensas disputas internas que pudesse contar com o apoio do governo nalistas e cinegrafistas da caae1a norte-
da extrema-direita salvadorenha. norte-americano? americana de televisão CBS estiveram num 

O senhor acredita na possibilidade da chega- . Zamora - Esta é precisamente a proposta zona controlada por nós e encontraram-se com 
da de seu grupo político ao poder ou do seu de solução política preconizada pela FDR- uma divisão da FMLN. Um repórter então pe
grupo político ter uma representação política FMLN. Uma das condições políticas princi- diu para verificar a procedência bem como nú
oficial sem acordos ou diálogos políticos com pais para um acordo de pacificação nacional meros de série das armas usadas pelos comba-
o governo salvdorenho atual? estaria justamente na nossa participação nu'm tentes. Mais de 90% das armas era de orige 

governo democrático. Inclusive não vemos ne- norte-americana. Mais tarde foram descobri!i 
Zamora - Uma das nossas grandes virtudes h · · · d' n um mconveniente de participar de um go- que os números de sene correspon 1am a um é a paciência. Em 1971 fizemos nossa primeira · · · ai d p'roposta de diálogo. Somente apóstrês anos 

. vemo com a Democracia Cristã (atualmente carregamento destinado ao Exercito s va o 
no poder) apesar de não partilhar em muitos renho pelo governo norte-americano. de espera o governo salvadorenho resolveu d · pontos de sua orientação política. Mas vería- A segunda fonte de obtenção e armas e sentar à mesa de negociações. O fato de O go- mos isto como possível se fosse para solucio- compra internà, principalmente com relação � vemo de Duarte se recusar atualmente ao diá- nar O conflito. munições. Existem oficiais do Exército salva logo não significa que devemos esmorecer e Qual a sua opinião sobre as alegações norte- dorenho que vendem tanto armas como muni achar que se trata do fim de tudo. Acredita- americanas de apoio político e financiamento ções, apesar de só aceitarem pagamento e mos que a luta continua e sabemos que será militar à guerrilha salvadorenha por parte dos dólares. A terceira fonte é o mercado negro e omuito dificil alcançar uma solução final e defi- governos de Cuba e da União Soviética? contrabando que usamos cada vez menos _pelo nitiva para os problemas nacionais, mas pros- Zamora - Esta alegação é no mínimo risí- custo proibitivo e pela necessidade de mante seguiremos. tentando. Também devemos ter vel. A verdade é que os Estados Unidos nunca toda urna rede logística para o recebimento da em mente que a po)ítica da FDR-FMLN não apresentaram provas de que armas provenien- armas, o que vem se tornando cada vez mai depende unicamen,te da exiStência do diálogo. tes de Cuba e Nicarágua tenham chegado a dificil. Desta forma achamos hoje que o mei Temos e sempre tivemos uma política glo- nós: Reagan ultimamente tem dito que recebe- mais fácil de conseguirmos nossas armas é jus bal: uma política militar - a guerra continua e mos nossas armas via Nicarágua, mesmo sem tamente através de emboscadas constantes se aprofundará cada vez mais .. · este pais ter fronteiras terrestres com El Salva- contra instalações militares do Exército do go

Mesmo com todo o auxílio militar dado ao dor. Os dois paises estão separados por 27 qui- vemo de El Salvador. 
governo salvadorenho pelos Estados Unidos? lômetros das águas do Golfo de Fonseca;-onàe...____ O senhor não acha que os países da América 

Zamora - Sim. Veja bem, a ajuda milítar existem duas pequenas ilhas. Nestas duas ilhas dõ Sul estão muito pouco informados do que 
,nor,e-americana faz sem dúvida uma diferen- os norte-americanos têm bases militares. realmente acontece na América Central? 
ça, prolonga o conflito mas não faz com que o Das duas uma: ou a FMLN tem o poder de Zamora - Sem dúvida acredito que exist 
governo de El Salvador vença o conflito. Esta tornar-se invisível, juntamente com as armas, não só pouca informação como também muita 
ajuda militar jamais será um fator determinan- ou os norte-americanos são totalmente estúpi- desinformação a nosso respeito. Este é um do 
te do triunfo de um processo. A guerra interna dos e incapazes, já que com as bases existentes motivos pelo qual estamos aqui no Brasil, par 
em El Salvador é antes de tudo uma guerra po- podem controlar toda a área do golfo. Desta informar, apresentar nossos _pontos de vista e 
ítica. Os norte-americanos já perderam uma forma, é totalmente absurda a alegação de que discutir nossos problemas. E preciso não es-

guerra no Vietnã porque havia justamente um estaríamos recebendo armas da Nicarágua. quecer que na verdade o que se joga na Améri
fator político determinante. A consciência de Então como e da onde a FMLN consegue ca Central é o futuro de toda a América Lati-
um povo e a vontade de luta têm valor maior suas armas? na. 
que helicópteros e treinadores militares. Zamora - Nosso principal fornecedor é o Se o senhor tivesse que escolher um interlu-

O senhor acredita na possibilidade, a médio 
prazo, de um governo de conciliação nacional 
do gual fizesse parte inclusive a FDR-FMLN e 

próprio Exército de El Salvador. Várias de cutor· confiável entre os políticos brasileiros 
nossas operações militares e emboscadas são que conhece qual deles escolheria? 
feitas justamente para isto: conseguir e recupe- :_ (Zamora solta uma gargalhada e pensa um 
rar armas. Há um ano atrás, um grupo de jor- pouco): "No comment". 
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Rubem Zamora no Rio de Janeiro, para a Conferência sobre a Américf CentraL Guerrilheiros em acão em2acatecoluca 
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Ponto para Reagan 
Rafael Noha 

O prêsidente Ronald Reagan ob
teve na semana passada uma impor
tante vitória que se constituiu, sem 
dúvid·a, no principal acontencimento 
político da seínana na América Lati
na, porque permitiu aplicar a ampli
tude da estratégia que os Estados 
Unidos pretendem avaliar na Améri
ca Central. O ponto-chave dessa 
operação foi o pronunciamento da 
Câmara de Deputados. 

Após um ano de violenta oposição 
ao apoio que prestam os EUA às 
guerrilhas anti-sandinistas, galvani
zadas pela colocação de minas ·nos 
portos nicaragüenses, executado pela 
CIA no início de 1984, a Câmara 
Baixa, controlada pelos democratas, 
aprovou por 248 votos contra 184, o 
projeto de reiniciar a assistência aos 
"contras". 

Apesar de Reagan ter conseguido 
que a balança começasse a se inclinar 
a seu favor, ainda não obteve tudo o 
que deseja para a política nicara
güense: Realmente, a Câmara votou 
favoravelmente à concessão de uma 
guerrilha de 27 milhões de dólares 
para assistência não letal às guerri
l_has até março, que geverá ser entre
gue por um organismo que não seja 
a CIA ou o Pentágono. Porém, o go
verno aspira ao reinício da assistên
cia militar aos anti-tf1dinistas e a de
volver à CIA o papel preponderante 
que desempenhou, de dezembro (!,, 

1981 a outubro de 1984, na organiza
ção da guerra contra a Nicarágua. 

-Altos funcionários do governo de
WastiingtoR afirmaram que sua es
tratégia com relação à Nicarágua es
tá traçaaa oentro aos limites hxaoos 
pelo público norte-americana, "que 
não quer um novo Vietnã, po.rém 
tampouco uma nova Cuba". Para 
a ssegurar a ass i s tênc ia  aos  
"contras", Reagan teve que afirmar 
por escrito que "não pretende a der
rrubada mjfü.ar do governo sandinista 
nem substituí-lo por um governo de 
· partidários do antigo regi!lle de So
moza''.



Manifestação em Chicago contra o genocídio em El Salvador 

A proposta da Çâmara de Deputa
dos deverá ser conciliada com outra 
do Senado, controlado pelos republi
canos, que aprovou 38 milhões de 
dólares de assistência "não-letal"
para 1985 e 1986 e pela CIA. De 
qualquer maneira, a decisão do Con
gresso significou um firme apoio po
lítico às guerrilhas anti-sandinistas e 
aos países centro-americanos que 
lhes oferecem "santuários" (Costa 
Rica e Honduras) e anunciou um re
forçamento militar dos "contras" e 
uma intensificação eia guerra na Ni
carágua. 

Segundo um informe apresentado 
ao Congresso em abril passado, os 
recursos serão utilizadps para criar 
uma força entre 20.000 e 25.000 ho
mens no Norte da Nicarágua e outra 
entre 5.000 e 10.000 homens no Sul, 
"capaz de exercer uma pressão real" 
sobre o governo sandinista. Embora 
esse dinheiro não possa ser utilazado 
para a compra de armas e munições, 
ao satisfazer as necessid<!,des logísti
cas permitiria liberar outros fundos 
para esses objetivos 

-Por outro lado, o Congresso vo,
tou também uma proposta para e-



vantar uma prqibição ao governo 
norte-americano de apoiar direta ou 
indiretamente operações militares ou 
paramilitares na Nicarágua, o que, 
segundo fontes do Congresso, per
mitirão a CIA utilizar fundos de 
emergência com esse objetivo. 

Apesar do apoio norte-americano; 
os "contras" não são considerados 
aptos militarmente para derrubar o 
governo sandinista, afirmou diante 
do Congresso o ex-chefe do Coman
do Sul do Exército norte-americano, 
Paul Gorman, considerado o estrate
gista das pressões militares contra a 
Nicarágua. O governo Reagan prefe
re falar de "modificação de· 
conduta" dos sandinistas e a carta 
do presidente ao Congresso esta se
mana deixou implicitamente aberta a 
porta para propiciar uma "derruba
da política". 

Isto foi ratificado pela criaçãú, 
também esta semana, de uma nova 

! TRIBUNA D A lMP RENSA
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Os sandimstas não parecem dis
postos a se renderem. A intensifica
ção da guerra na Nicarágua acarreta 
uma multiplicação de incidentes 
fronteiriços com Honduras e a Costa 
Rica, como a que provocou na sema
na passada a morte de dois guardas 
civis costarriquenhos durante uma 
ofensiva sandinista contra as forças 
de Pastora. Para tentar evitar esses 
incidentes, com o perigo de escalada 
bélica que trazem consigo, foi criado 
em janeiro de 1983 o Grupo de Con
tadora. A decisão da Organazação 
dos Estados Americanos (OEA) de 
enviar uma missão de observação à 
Costa Rica para averiguar as circuns
tâncias do incidente dos guardas ci
vis, a pedido de San José, reflete um 
afastamento de Contadora, apesar 
de que os países que a formam (Mé
xico, Panamá, Colômbia e Venezue
la) estão intimamente ligados ao 
secretário-geral da OEA, João Baena 
Soares. 

aliança anti-sandista em San Salva- Realmente, com o apoio do Grupo 
dor em torno das forças dirigidas mi- de Contadora, a Nicarágua e Costa 
litarmcmte por ex-guardas civis so- Rica elaboraram um mecapismo de 

mozisf/cls da Frente Democrática Ni- supervisão de sua frontdra comum, 
carag!Íense (FDN) e da qual conti- porém diplomatas costarriquenhos 
nua excluída Eden Pastora, com o manifestaram a falta de confiançà de 
objetivo de formar um governo de seu país no seu bom funcionamento. 
"reconciliação nacional", na Nica- Honduras, El Salvador e Costa Rica 
rágua. Uma ruptura de relações di- consideraram que seus interesses de 
plomáticas com a Nicarágua e o segurança serão salvaguardados pe-
apoio à um governo no exílio como los EUA por Contadora. Os Estados 
próximos passos a adotar pelos Esta- Unidos, por sua parte, não escluem 
dos Unidos foram evocados recente- uma intervenção militar direta con-
mente pelo presidente da comissão tra a Nicarágua em certas situações 
das relações exteriores do Senado, o concretas como um ataque nicara-
republicano Richard Lugar, que se güense contra seus vizinhos, introdu-
procunciou por uma "mudança de ção de certos armamentos como 
estrutura fundamental" do governo aviões "Mig" ou estabelecimento de 
sandinista. __ b_a_s_es soviéticas. 
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Novo debate 

sobre Antérica Centra 
Nos últimos dias se encontraram 

no Rio de Janeiro proeminentes 
figuras .da ciência política nacional 
e internacional. A iniciativa foi do 
Instituto Brasileiro de Análises So
ciais e Económicas (!BASE) em 
conjunto com a Coordenadoria 
Regional de Pesquisas Económicas 
e Sociais (CRIES), da Nicarágua. 
Houve· uma conferência sobre o 
Brasil frente à Crise Centro
americana para analisar o nosso 
papel na sua nova etapa política e 
económica perante o conflito des
sa região da América 'Latina. 

Esta Conferência poderá se 
transformar numa alternativa das 
dimensões do Grupo de Contadora 
e possibilitar acordos concretos 
entre as partes envolvidas no con
flito com à aval de um novo grupo 
de países latino-americanos recen
temente incorporados à democra
cia (Brasil, Uruguai e Argentina). 

O ponto mais importante da 
Conferência é aquele que analisa, 
pela primeira vez desde o surgi
mento do conflito, a crise centro
americana do ponto de vista da 
própria região. Contadora era um 
intento de boa vontade de gover
nos de fora da região (Panamá, 
Venezuela, México, Colômbia), os 
quais chegaram a elaborar um do
cumento final que foi aceito, na 
íntegra em 21 de setembro de 1984 
pela Junta de Governo de Recons
trução Nacional e assinado pelo 
seu coordenador Daniel Ortega, 
hoje Presidente Constitucional da 
Nicarágua. A Ata de Contadora foi 
rejeitada sem sequer ser conside
rada pelo Governo dos Estados 
Unidos, que já tinha demonstrado 
amplo desprezo pelas mais elemen
tares normas jurídicas internacio
nais ao negar valor à condenação 
feita a esse país (acusado de minar 
o porto de Corinto, na Nicarágua)
pela Corte Internacional da Justi
tça, em Haia.

"A prolongada crise ql:'e atrave�
sa a região centro-americana - diz 
um texto do !BASE -, agravada 
agora pela intervenção e�onõmica 
e militar dos Estados Unidos, está 
conduzindo a um processo de mili
tarização das sociedades que pode 
desembocar num conflito bélico 
em escala regional com sérias. :e
percussões Pª:ª a �az �undial. 
Daí a necessidade mad1ável de 
convocar-se as forças políticas e 
sociais do continente para buscar 
alternativas aos graves problemas 
que enfrenta a democracia e a 
sobrevivência dos povos da re-
gião". 

O diretor de programas do !BA
SE, Marcos Arruda, expressou que" i:asil está oie d' a te deste e

de outros fatos que não podem ser 
ignorados: a crise da dívida exter
na latino-americana; a depressão 
económica da quase totalidade dos 
países do Continente; o fracasso 
da OEA em resolver estes proble
mas; o fato de que a intolerância 
dos EUA para com políticas autõ
n o m a s d e  p a í s e s  c e n t r o 
americanos afeta toda a América 
Latina; o fato de que o que aconte
ce na América Central é um teste 
·para a América Latina e, em parti
cular, para o Brasil; e o fato de que
o novo Governo brasileira°, que se
anuncia comprometido com a de
mocratização não apenas do Brasil
mas de todo o Continente, necessi
ta traçar uma política coerente
que oriente suas relações com
aquela região em crise".

Com base nessa premissa, a 
Conferência visa estimular a cria
ção de uma política tirasileira mais 
bem informada de apoio a uma 
solução negociada e .pacífica para 
a crise regional e para a defesa da 
autodeterminação de seus povos, 
estim ui ando o desenvolvimento de 
uma relação especial do Brasil com 
o Grupo de Contadora, além de
estreitar a colaboração entre enti
d a d es b ras  i !e iras e ·centro-

, americanas na busca de políticas 
alternativas brasileiras para a Re
gião, incluindo o Brasil no esforço 
pelo desenvolvimento, a médio 
prazo, de um Contadora económi
co juntamente com o México, Ve
nezuela, Colômbia, Argentina e o 
Brasil. Também é importante estu
dar as propostas de políticas alter
nativas já elaboradas na América 
Latina, Estados Unidos, Canadá e 
Europa Ocidental em relação aos 
países centro-americanos. 

Para isso, o encontro teve e. 
presença de personalidades brasi
leiras como Saturnino Braga, Dou
tel de Andrade, Luis Inácio Lula da 
Silva, Frei Betto, Theotõnio dos 
Santos e Maroos Arruda, entre ou
tros. O Brasil não é o único País 
preocupado seriamente com os 
acontecimentos na América Cen
tral: Argentina, Uruguai, e o Peru, 
agora, querem organiz�r uma 
frente comum para press10nar os 
Estados Unidos a aceitar uma so
lução negociada dentro dos termos 
já aceitos pelas partes interessadas 
no texto de Contadora. 
· O deputado espanhol Jórdi Solé
Tura (que foi um dos sete encarre
gados de redigir a atual Constitui
ção da Espanha) deixou muito cla
ro o que pretendem os Estados
Unidos; não permitir que os países
da América façam seu próprio des
tino de acordo C.O.lll,._Suas necess,id -



A mesa da crise debate suas relações com o novo Brasil 

des e com a opção ideológica assu
mida pelo povo. No caso da Nica
rágua, os Estados Unidos estão 
dispostos não somente a não dei
xar esse país em liberdade de pen
sar mas também pretendem voltar 
a invadir militarmente seu territó
rio como já o fizeram anteriormen
te. Os Estados Unidos querem re
petir, com a cumplicidade conti
nental, a invasão de São Domingos 
e Granada. Só que hoje, na Améri
ca, já se sabe que o inimigo não 
são as ideologias progressistas mas 
a dominação social, econômica e 
política dos norte-americanos. 
"Em síntese, o que os Estados 
Unidos pretendem é negar a civili
zação, descon_hecendo o direito 
dos povos e as mais elementares 
normas para a convivéncia na paz. 
Eles querem a guerra e procuram 
por todos os meios provocá-la. Eles 
conhecem seu poder. militar e se 
aproveitam disso, só que os norte
americanos não vão poder subme
ter a vontade de um povo que quer 

a sua liberdade. Isso já ficou de
monstrado no Vietnã e em outros 
lugares de onde tiveram que sair 
derrotados". 

Entre as personalidades presen
tes ao Congresso estava Rubén 
Zamora, membro do Comité Exe
cutivo da Frente Democrática Re
volucionária (FDR) e da Comissão 
Político-Diplomática da Frente Fa
rabundo Martí de Libertação Na
cional (FMLN). Ele disse que nes
tes quatro anos de guerra "mais de 
50 mil salvadorenhos já foram as
sassi�ados (200 mil na região) pe
los corpos policiais, esquadrões da 
morte e pára-militares sendo in
vestidos por ano - pelos EUA -
mais de 1, 7 bilhão de dólares para 
a manutenção da guerra. Durante 
estes quatro anos, a quinta parte 
da população foi violentamente 
atingida nos seus lti_gares de resi
déncia, provocando um éxodo ja
mais conhecido na região. Cqmo 
conseqüéncia disso. em El Salva-



dor existem dois exércitos que 
controlam o território nacional (o 
da ditadura e o da revolução) e o 
poder também está dividido em 
dois, de um lado o governo e de 
outro a FDR-FMLN. Após_ o fra
casso das conversações de Manza
nillo, no México, e da rejeição feita 
pelos Estados Unidos contra o do
cumento da Nicarágua; o que ficou 
claro é que Washington quer man
ter a guerra a todo custo e isso é o 
que devemos levar perante à opi
n i ã o  pública. Nós, centro
americanos, queremos a paz e eles, 
que nada têm a ver com nossa 
pâtria, querem a guerra. Assim, 
podemos ficar durante muito tem
po sem uma solu·ção militar con
creta, já que nem as forças da 
ditadura nem nossas forças revolu
cionárias estão em condições de 
vencer um ao outro". 

Por sua parte, Xabier Gorostia
ga, presidente da CRIES e falando 
pela Nicarágua, fez uma ampla 
exposição irrefutável sobre a pre
sença militar de Washington e das 
aspirações de Reagan de provocar 
uma invasão do exército norte
americano em toda a região. De 
fato,· os norte-americanos já ocu
param Honduras e transformaram 
o país numa gigantesca base de
operações para desequilibrar toda
a sociedade dos países vizinhos.
Ele também disse: "Reagan dispõe
até julho do próximo ano para
levar adiante seus planos militares,
já que nessa data estão marcada,s
as eleições legislativas e a perspec
tiva é que não vai obter-a maioria
necessária para legalizar seus pla
nos ofensivos".

Reagan não explica com clareza 
as razões pelas quais justifica a 
mtervençao armada por uma su
posta defesa estratégica do seu 
território, o qual estaria "ameaça
do" pelos nicaragüenses, hoje ,su
posta mente alinhados com a 

lJnião Sov1ét1ca. lJessa maneira, 
ele transforma um problema regio
nal num confronto Leste-Oeste 
que na verdade não· existe. No 
fundo, o que está em jogo para os 
Estados Unidos, são seus direitos 
de "propriedade" de países que 
sempre foram seus vassalos. Assim 
como a lógica geopolítica produziu1 
a "síndrome do Vietnã", ·hoje em 
dia se pode falar na "síndrome 
centro-americana" no sentido de 
que a Direita norte-americana vi
sualiza a região como um caso em 
que a credibilidade dos EU A no 
mundo poderá ser restaurada. 
Dentro da lógica geopolítica, qua_l
quer ameaça aos interesses norte
americános no Terceiro Mundo é 
vista como uma ameaça militar e 
política global e, ultimamente, co
mo uma ameaça à capacidade dos 
EUA de manterem sua liderança 
internacional. Uma das razões é 
que, na medida em que o confron
to armado entre as superpotências 
é excluído da Europa Ocidental 
como perigoso demais, o Terceiro 
Mundo serve como um palco ade
quado para que se monte a Guerra 
Fria, um palco com seu papel eco
nó mico. E dentro do Terceiro 
Mundo, a Bacia do Carlbe se trans
formou num caso experimental do 
confronto Leste-Oeste, cuja princi
pal função é confirmar a liderança 
internacional. dos Estados Uni
dos". 

A Conferência; agora, seguirá 
para Mon tevidéu e Buenos Aires 
onde serão reI?etidos os mesmos 
argumentos na busca da oaz e a 
reconstrução na América Central. 
Esta nova versão de Contadora, 
isto é, uma Contadora por dentro 
do conflito, demonstra, mais uma 
vez a vontade das lideranças pro
gressistas e democráticas de che
gar a um acordo global onde o 
mais importante é que fique intac
ta a dignidade humana. 
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!BASE
Rua Vicente de Souza, 29

22251 Rio de Jane.iro 
(021) 286-0348

CONFERÊNCIA SOBRE O BRASIL FRENTE À CRISE CENTROAMERICANA 

PROGRAMA 

! 0 ;;:;.: (VERSÃO DEFINITIVA) 

Data: 11 a 14 de JUNHO de 1985.

Local: SALA DE CONVENÇÕES DO EDIFÍCIO SANTOS DUMONT (ex-Edifício do Clube da 
Aeronáutica) Rua Santa Luzia, 651 - 2o. andar - Rio de Janeiro, RJ - Tel. 
(021) 240-1222 r. 182 e 188.

Por quê a Conferência? 

A prolongada crise que atravessa a região centroamericana, agravada agora pela 
intervenção econômica e militar dos "Estados Unidos, esta conduzindo a um 
processo de militarização das sociedades. que pode desembocar num conflito 
bélic·o- em escala regional com sérias repercussões para a paz mundial. Daí a 
necessidade inadiável de convocar-se as_ forças políticas e sociais do 
continente para buscar alternativas ao� graves problemas que enfrenta a 

democracia e a sobrevivência dos povos da região. 

O Brasil está hoje diante deste e de outros fatos que não podem ser ignorados: 
a crise da dívida externa latinoamericana; a depressão econômica da quase 
totalidade dos países do Continente; o fracasso- da OEA em resolver estes 
problemas; o fato de que a intolerância dos EUA para com políticas autônomas 
de países centroamericanos afeta a toda a América Latina; o fato de que o_ que 
acontece na América Central é um teste para a América Latina e; em 
particular, para o Brasil; e o fato de que o novo governo brasileiro, que se 
anuncia comprometido com à democratização não apenas do Brasil mas de todo o 
Continente, necessita traçar uma política coerente que oriente suas relações 
com aquela região em crise. 

A Coordenadoria Regional de Pesquisas Econômicas e Sociais (CRIES) tem sede 
em Manágua e entidades�membros na maioria dos países da América Central e· do 
Carihe. A CRIES, que trabalha na busca de alternativas regionais, em associação 
com centros de pesquisa d�. Europa, Estados Unidos, Canadá e do resto da 
América Latina, pôs em marcha a organização de cinco encontros nacionais 
sobre o tema: "A América Latina Frente à Crise Centroamericana". Tais 
encontros serão realizados, com a colaboração de instituições focais, no Rio 
de Janeiro, Buenos Aires, e Montevideo em junho de 1985.

A Conferência brasileira está sendo organizada pela CRIES em colaboração com 
o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE) e o Instituto·
de Relações Internacionais da · Pontifícia Universidade Católica (IRI/PUC),
aJJ1bos do Rio de Janeiro, e o ·Instituto de Estudos sócio-Econômicos (INESC),
com o fim de:

'1. Estimular a criação de uma política br.asileira mais bem informada 
de apoio a uma solução negociada e pacífica para a crise regional e 
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para a defesa da autodeterminação de 
desenvol7imento de uma . relação especial 
Contadora. 

seus povos, estimulando ao 
do Brasil com o Grupo de 

2. Estreitar a colaboração entre entidades brasileiras e
centroamericanas na busca de políticas alternativas brasileiras para
a Região, incluindo o Brasil no esforço pelo desenvolvimento, a
médio prazo, de um Contadora econômico juntamente com o México,
Venezuela, Colômbia, Argentina e Brasil.

. 
•.' 

,-

3. Estudar as propostas de políticas alternativas já elaboradas
América Latina, -Estados Unidos, Canadá e Europa Ocidental
relação aos países centroamericanos.

naa. 
e9 

4. Divulgar no Brasil informação e análise sobre a crise
centroamericana e gerar apoio para as pol_Íticas de democratização e
autodeterminação dos países centroamericanos.

, hr\,. 

J. .J'-' 

, .. 1 • . 1.. t..1:;. ••. -� • ...... • • ... ,, 

(�... .. .,_, • > : .l.i - .; .. J., - .. ..
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AGENDA 

9 de junho - domingo 

• 

Chegada de alguns participantes estrangeiros ao Rio de Ja�eiro. 
(Todos os participantes de fora do Rio de Janeiro ficarão hospedados no Hotel 
Ambassador, Rua Senador Dantas, 25, Centro, Rio de Janeiro. Tel.: (021) 
297-7181.)

10 de junho - segunda 

Possível visita de 
Relações Exteriores, 
Rio de Janeiro. 

alguns pa-rticipantes- estrangeiros ao Ministério de 
Brasilia ou encontros com parJamentares e imprensa, no 

Chegada dos outros participantes estrangeiros. 

11 de junho - terça 

Manhã 

14-15h

15-19h

Chegada dos participantes.nacionais. 

Abertura, com a presença de autoridades brasileiras. 
Apresentação dos participantes. 

Painel 1: O Caráter da Crise Centroamericana e 
Caminhos de Solução". 
A cargo dos· participantes centroamericanos. (Articulado 
pela CRIES). . 
Debate 

e 12 de junho - quarta 

8-12h -Painel-2: As Alternativas da América Latina, EUA,
C�nadá e Europa Ocidental para a Região.

14-18h

13 de junho 

8-12h

quinta 

A cargo dos representantes dos continentes e paises
respectivos. (Articulado pela CRIES).
Debate.

Painel 3: O Papel do Brasil Frente à Crise da
Região.
Revisao das relações políticas e diplomáticas,
econômicas, come�ciais e militares do Brasil com a
Região; visualização de relações alternativas.
A cargo de intelectuais brasileiros. (Articulado pelo
JBASE.)
Debate.

Painel 4: A Posição de Partidos Políticos e de 
Parlamentares Frente à Crise Centroamericana. 
A.cargo de representantes partidários e políticos
brasileiros. (Articulado pelo INESC).



14-16:30h

17-19h

···--
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Debate. 

Painel 5: As Igrejas de Brasil Frente à Crise 
Centroamericana. 
A cargo de religiosos católicos e protestantes 
brasileiros. (Articulado pelo IBASE).

Debate. 

Painel 6: As Organizações Populares Frente à Crise 
Centroamericana. 
A cargo de representantes de organizações operárias 
e profissionais brasileíras. (Articulado pelo CEDEC). 
Debate. 

14 de junho - sexta 

9-12h

14-16h

16:30h 

.. ,1 ,.. � • 

Grupos de trabalho. 
Elaboração do documento de conclusões.· 

Plenário. 
Debate sobre o conjunto do documento. 

Encerramento. 

r ,.. . • .. , , 
,.. . .  -

--

-
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ORGANIZAÇÕES PATROCINADORAS 

CRIES - Coordenadoria Regional de Pesquisas Econômicas e Sociais, América 
Central. 

CSUCA Confederação Superior Universitária de Centroamérica. 

!BASE - Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, Rio de
Janeiro. 

IRI/PUC Instituto de Relações Intern�cionais/PontifÍcia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro. 

INESC - Instituto de Estudos Sócio-Econômicos, Brasíiia. 

CEDI - . Ce.ntro Ecumênico de Documentação e Informação, Rio de Janeiro e São 
Paulo • 

. CEDEC - Centro de Estudos de Cultura Contemporânea, São Paulo. 

ISER - Instituto Superior de Estudos de Religião, Rio de Janeiro. 

CEBRADE - Centro Brasil Democrático, Rio de Janeiro. 

FASE - Federação dos Órgãos de Assistência Social e Educacional (nacional, 
.sede no Rio de Janeiro). 

IRLA/PUC - Instituto de Relações Latinoamericanas/ Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo. 

CESEP - Centro Ecumênico de Servi,os à Evangelização e Educação Popular, 
São Paulo. 

CADERNOS DO TERCEIRO MUNDO, Rio de Janeiro. 

UNIMEP - Universidade Metodist'a de Piracicaba, Estado de São Paulo. 

,_. p ) ·t ,,. ' 1 
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P A R T I C I P A N T E S 

Listagem de Participantes e Panelistas Sujeita a Modificações

AMÉRICA CENTRAL 

Xabier Gorostiaga economista, presidente da CRIES, ex-responsável da equipe
econômica do Ministério de Planejamento da Nicarágua (1979-80).

José Luís Coraggio 
Latina da CRIES. 

responsável de pesquisas e das relações com a América

Rodrigo Carazo Odio ex-presidente da Costa Rica e atual presidente d-
Universidad de la Paz. 

Rodrigo Fernandez - secretário.geral da CSUCA, Costa Rica. 

Mqriano Fiallos - ex-reitor da Universidade Nacional Autônoma da Nicarágua e 
atual presidente do Conselho Supremo Eleitoral. 

Edmundo JarquÍn - embaixador da Nicarágua no México e ex-Ministroh do Fundo 
Internacional de Reconstrução. 

Jorg� Arturo Reyna - atual candidato à-presidência da República de_Honduras 
pelo Movimento Liberal Democrático Revolucionário; ex-reitor da Universidade 
Nacional de Honduras. 

General Lopez Arellano ou Guillermo Molina Chocano, diretor do Centro de 
Estudos e Promoção do Desenvolvimento, de Honduras. 

Rubén Zamora secretár1Q da Comis�ao Externa da Frente Democrática 
Revolucionária (FDR), ou Guillermo Ungo, presidente da FDR. -

Rosario Green ou Claude Heller, representantes do Partido Revolucionário 
Institucional (PRI) do México. 

Ignacio Ella·curÍa - reitor da Universidade Centroamericana, San Salvador. 

Fidel Chávez Mena atual Ministro do Planejamento de El SalvÁdor, 
ex-chanceler. 

Jorge Arosemena - secretario da Universidade Nacional do Panamá, ex-ministro 
da Presidência da República. 

Jorge Illueca - ex-presidente do Panamá, ex-presidente da Assembléia da ONU, 
ex-ministro de relaç�es exteriores. 

Edelberto Torres Rivas sociólogo ·guatemalteco� pesquisador do ICADIS, 
Instituto Centroamericano de Desenvolvimento e Pesquisa Social. 

Gert Rosenthal 
México. 

cientista social guatemalteco, atual diretor da CEPAL no

Carlos Rico� diretor do departamento de estudos dos Estados Unidos do CIDE, 
Centro de Pesquisa e Docência Econômica, México. 
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ESTADOS UNIDOS 

Sol Linowitz -
Interamericano, 
Inter americano-. 

ex-embaixador 
ou Abraham 

dos· EUA na 
Lowenthal, 

OEA, co-presidente 
diretor ·executivo 

de 
de 

Diálogo 
Diálogo 

Richard Feinberg vice-presidente do ODC, Overseas Development Council, 
Washington, DC, ou Richard Fagen, professor de ciências políticas da 
Universidade de Stanford e co-presidente de PACCA (Policy Alternatives for the 
Caribbean and Central America). 

Robert Borosage - diretor do Instituto de Estudos Políticos, Washington DC. 

Michael Conroy. 

EUROPA . 

Bernt Carlsson embaixador plenipotenciário da Suécia, ex-secretário geral 
da Internacional Socialista .. 

Martin Van Traa .secretário de relações internacionais do Partido do 
Trabalho da Holanda. 

Stuart Holland - parlamentar do Partido do Trabalho da Inglaterra, "shadow 
. . '' - - .... . m1n1ster de cooperaçao economica. 

Gabriel Guzmán secretário do Centro de Altos Estudos Hispâ�icos do ICI, 
Instituto .de Cooperação Iberoamericana da Espanha. 

George Irvin - professor do ISS, Instituto de Estudos Sociais de Haia. 

e JoaquÍn Ruiz Gimenez. 

BRASIL 

Luiz Eduardo Wanderley 
Paulo e diretor do 
universidade. 

reitor 
Instituto 

da Pontifícia Universidade Católica de São 
de Relações Latinoamericanas da mesma 

Lysaneas Maciel - advogado, ex-deputado federal, ex-candidato a gove·rnador do 
Estado do Rio de Janeiro pelo Partido dos Trabalhadores. 

Dom Waldyr ·Calheiros - bispo de Volta Redonda, ERJ. (Painel 5). 

Dom Mauro Horelli - bispo de Caxias. RJ. (Painel 5). 

Dom Tomás Balduino - bispo de Goiás, GO. (Painel 5). 

Um representante da Conferência Nacional dos Bispos do Rrasil ÍCNBB). (Painel 
5). 

Antonio Carlos Peixoto - diretor do IRI-PUC. 

. -·-•-
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Sônia Camargo - pesquisadora do IRI-PUC. (Painel 3)º 

Paulo Wrobel - pesquisador do IRI-PUC. (Painel 3)º 

ClÓvis Brigagão - cientista polÍtico p especialista em questões-militares e 
de armamentos. (Painel 3)º 

AloÍsio Pimenta� diretor da Fundação João Pinheiro e ex-perito do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento ou Henrique Novaes, responsável de 
relações internacionais da mesma fundação. 

Hugo Assman, professor da UNIMEP, ex-diretor do Departamento Ecumênico de� 
Pesquisas (DEI) da Costa Rica. (Painel 3).

Acir Goulart, professor da UNIMEP. 

Airton Fausto, diretor do Programa FLACSO para o Brasil. 

Jorge Eduardo Durão, diretor nacional da FASE. 

Neiva Moreira, direcor dos Cadernos do Terceiro Mundo, responsável de· 
relações internacionais do Partido Democrático Trabalhista (PDT) e ex-deputado 
federal. (Painel 4). 

Jether P. Ramalho, sociologo, coordenador da Rede Latinoamericana da Comissao 
para a Participação das Igrejas no Desenvolvimento, do Conselho Mundial de 
Igrejas, membro e ex-diretor do CEDI. (Painel 5).

Mozart Melo de Noronha, 
Janeiro. (Painel 5). 

pastor da I_greja Presbi te.riana de Ipanema, Rio de 

José J. Queiroz, diretor do Instituto de Estudos Ecoriômicos a PUC-SP. 

José Arthur Gianotti, filósofo, presidente do Centro Brasileiro d� Análise 
e Planejamento (CEBRAP). 

Julio de Santa Ana, diretor do CESEP e ex-diretor da Comissão para a 
Participação das Igrejas no Desenvolvimento, do Conselho Mundial d� Iirejas. 

Dermi Azevedo, jornalista, secretário-executivo do Movimento Cristãos.pelos 
Direitos Humanos na América Latina. 

Jose Orlando Lovo, cônsul a Nicarágu·a no Rio de Janeiro. 

Regis de.Castro Andrade, diretor do CEDEC. 

Lais Abramo, pesquisadora do CEDEC. 

Operária de São. 

-

Frei Betto, dominicano i escritor, 
Bernardo e dos movimentos de 
Nicarágua. (Painel 5). 

assessor da Pastoral 
comunidades eclesiais de base do 3rasil e da 

Maria José Jaime, diretora do INESC. 

Sergio Marcus Pinto Lopes, secretario regional dó Conselho Latinoamericano de 

,I 



--

e 

Conferência América Central/Caribe - 17/4/85 9 

Igrejas. 

Anivaldo P. Padilha, secretario para a America Latina do "Christian World 
Service" do Conselho Nacional de Igrejas dos EUA. 

Modesto da Silveira, advogado, ex-deputado federal, representante do CEBRADE. 

Renato Guimarães, secretário executivo- do CEBRADE. 

Paulo Ayres de Hattos, bispo da Igreja Metodista, la. regiao ou Milton 
Quintino, professor do Instituto Rennett. 

Moema Viezzer, coordenadora da Rede Mulher. 

Carlos Castilho, jornalista especializado 
representante dos Cadernos do Terceiro Mundo. 

em questões internacionais, 

Vandevaldo Nogueira, di_retor do Centro Josué de Castro, Recife, PE. 

Sérgio Haddad, educador, representante do CEDI-SP. 

Theotonio dos Santos, sociólogo, diretor de treinamento da Fundação Escola 
de Serviço Público (FESP), ERJ e ex-candidato a governador de Minas Gerais pelo 
PDT. (Painel '.). 

Waldo Cesar, sociólogo, representante do !SER, consultor do Programa Mundial 
Contra a Fome/FAO - "Food and Agriculture·Organization" para a América Latina. 

Newton Carlos, jornalista especializado em questões internacionais. 

JÓ Resende, presidente da Federação das Associações de Moradores do Rio de 
Janeiro. (Painel 6). 

·,

Cristina Bernardes, representante do SISAC, Serviço Infortr1ativo Sobre a 
América Central. 

Margarida Genevois, membro da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de 
São Paulo. 

Otavio Ianni, sociÓl?�º' professor da Universidade de São Paulo. 

Herbert Souza, cientista político, secretário executivo do !BASE. 

Marcos Arruda, economista, diretor de programas do !BASE, professor do 
Departamento de Filosofia da Educação do IESAE/FGV. (Painel 3). 

Sérgio Ferreira, cientista político, pesquisador do !BASE • 

. CONVIDADOS É�PECIAIS (sujeitos a confirmação): 

Ministro .de Estado Olavo Setúbal para Relações Exteriores. 

Leonel Brizola, governador do Estado do Rio de Janeiro. 

Cibilia Viana, secretário de governo do Estado do Rio de Janeiro. 
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Marcelo Alencar, prefeito do Município do Rio de Janeiro. 

" < 

_Fernando Lopes, secretário de ·planejamento do Estado do Rio de Janeiro. 

Teodoro Buarque de Holanda, subsecretário de planejamento do Estado, do.Rio de 
Janeiro. 

Arnaldo de Assis Mourthé, secretário de planejamento do Município do Rio de 
Janeiro. 

•. 
I

(' 

,- ' 

J 

Gilmar Carneiro dos Santos, direção nacional da CUT, Centra.l Única dos -
Trabalhadores. (Painel 6). 

Arnaldo Gonçalves, presidente do Sindicato de Metalúrgicos de Santos e membro 
do conselho diretor da CONCLAT, Conferência das Classes Trabalhadoras do

Brasil. (Painel 6). 

José Francisco, presidente da CONTAG, 
Trabalhadores na Agricultura. (Painel 6). 

Conferederação ·Nacional de 

Luis Inácio LULA da Silva, presidente do P �tido dos Trabalhadores (PT) e 
diretor do Sindicato de Metal�rgicos de São Bernardo, SP. (Painel 4)_. 

Ulisses Guimarães, presidente do Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
(PMDB) e deputado federal. (Painel 4). 

Doutel de Andrade, presidente do Partido Democrático Trabalhista (PDT). 
(Painel 4). 

Roberto Saturnino Braga, senador do PDT e economista. (Painel 4). 

Severo Gomes, senador do PMDB e empresário. (Painel 3). 

Representante do Itamaraty. (Painel 3). 

Presidente da Comissão de Re�ações Exteriores do Senado Federal. 

Presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara Federal. 

Hermano Baeta, presidente do Conselho Federal da OAB, Ordem dos Advogados do

Brasil. (Painel 6). 

Henrique Miranda, diretor da ABI, Associação Brasileira de Imprensa. (Painel
6). 

Miguel Arraes, deputado federal, ex-governador do Estado de Pernambuco: 
(Painel 4). 

José Eudes, deputado federal. 

Márcio Santilli, deputado federal. 

Arthur Virgílio Neto, deputado federal. 

Jackson Barreto, ·deputado federal. 
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O)NF'ERfucIA "BRASIL FRENrE À CRISE CENTROAMERICANA" 
RIO DE JANEIRO, 11-14 DE JUNHO DE 1985 

BRASIL E AMÉRICA CENIR.1\L: REIAÇÕES POLÍ'i'ICAS E MILITARES 

por cróvrs BRIGAGÃO 

ÍNDICE 

Introdução 

O Contexto da América Central 

Iniciativas de Desanramento 

Geopolítica Brasileira no Cenário Centroarrericano 

* O autor é cientista político, professor do Centro de Estudos
Afro-Asiáticos {Univ. cândido Menà.es, RJ); do Conselho Executivo da
IPRA {Associação Internacional de Pesquisas da Paz).



Descrevemos o termo militarizaião para indicar uma din�mica crescente da 

capacidade militar que atua independentemente de regimes pol rt icos e· ideo� 

lógicos. O mesmo termo serve para indicar a importância do papel que as 

instituições militares vêm assumindo nos assuntos nacionais e internacio

nais, isto é, sua influência nas questões polfticas, econômicas, tecnoló

gicas e sociais. 

De certa forma este � um tema descuidado nas an�lises correntes sobre a 

América Lat ina,em especial sobre a America Central e o Caribe. Somente mui

to recentemente, alguns analistas vêm se preocupando com o crescimento da 

potência militar, em termos de sua intervenc;:ão nos assuntos pol rt icos, no 

aumento dos gastos militares, na expansão do efetivo militar e de suas con-

eequéncias para o desenvolvimento econômico e social da -região. 

A militarizac;:ão, nesse sentido, assume um ·car�ter destrutivo dos �alares �

tice�, sociais e pol ft ices, bem como apropia recursos escassos do desenvol

vimento social e que são desviado� para aumentar a capacidade militar. Essa 

mesma militarização afeta tamb�m as relações hemisf�ricas, a ponto de colo-

car fora de uso, mecanismos aceitos pelos estados lat inoamericanos na sua 

---condu�ão diplom�t ica e polftica. Isso se deu no caso das Malvinas, como 

ocorre agora no caso do conflito centroamericano. A militariza�ão e a cor-

rida armamentista têm, portanto, essas caracterfsticas, irrompendo atrav�s 

de toda a crise pol rtico-mil itar da Am�rica Central com seus impactos sobre 

o desenvolvimento e as condições de paz da região.

9ontudo, e necessàrio dizer que a relação d_a militarizac;:ão da crise centro

americana com as dimensões pol rticas, econômicas e sociais, não são absolu-

tamente lineares. E desnecess�rio dizer que eliminando o militarismo do 

contexto regional, deixando, no entanto, intactos outros fatores sócio-eco

nOmicos, estarramos promovendo a paz e o desenvolvimento. Seria ou ingenui

dade ou irresponsabilidade .pol rt ica. 

- O Contexto da América Central

Este ensaio é de caràter geo-estrategico no sentido de compreender o que �

a seguranc;:a hemisférica, ·a defesa coletiva necessària para erradicar o con

flito e a situac;:ão de pobreza econômica e social por parte da maioria da

populac;:ão centroamericana.

Seguindo esse raciocrnio, acreditamos que a crise da Am�rica Central se ca

racteriza por se transformar numa plataforma territorial, atrav�s da qual 



interesses globais de potências externas procuram extrair seus benefrcios. 

Essa situa<;:ão nos leva a pensar sobre a extensão dos interesses estrat�gi

cos projetados pelas superpotências em busca de bases territoriais (fora de 

suas fronteiras nacionais) e que servem de elos intermediários para cen�ri

os de guerra protetorada ou para aventuras de conquistas, pactos, apropria

<;:ões de recursos e manuten�ão de zonas de influências. 

A América Central � um desses elos, onde interferências e interven<;:ões es

trangeiras estendem sua pol rt ica de confronta;ão, mascarando as verdadeiras 

e reais razões sobre a situa<;:ão de crise da região. Tal situa<;:ão nos reve

la os perigos da crescente onda de militarismo 9ue ·incide sobre a região 

centroamericana, pondo em risco as condições de desenvolvimento e paz re

�Jic>nal e a auto-determina<;:ão dos povos. Parece at€ mesmo que desenvolvim-

to, paz e auto-determina;ão passam a ter, como critério de sustentação, a

presen<;:a de um poderio militar com todas as suas impl ica<;:ões.

As verdadeiras causas internas da permanência de �ma situa<;:ão de profunda 

injustiça são bastante conhecidas, embora ai�da s8m solu<;:ões: brutais e ve

lhas oli_garquias mescladas com ditaduras militares; autoritarismo e viola

ções dos mais elementares direitos humanos; inexistência de inst itui<;:ões e 

mecanismos democr�t icos sdl idos e a crônica injustiça social e cultural.Tu

do isso tem levado a uma tensão e conflitos permanentes, numa situa<;:ão so

cial explosiva, permitindo 9ue o terreno seja cada vez mais proprcio ao 

recrudescimento dos cálculos com base na força e na prolifera<;:ão do arma-

mentismo, num festim de guerras civis, 

das, etc., etc. 

de fronteiras, 

Para se ter uma idéia, entre 1960 e 1970, os gastos militares da região 

centroamericana cresceram 72% � na década de 70, 122%. Apenas entre 1981 e 

1984, as For<;:as Armadas dos quatro países da Am€rica Central (Guatemala, 

Honduras, El Salvador e Nicar�gua) aumentaram de 48 mil para 180 mil solda

dos (homens e mulheres), ou seja, 350%. Os efetivos das FFAA, ao mesmo tem

po que quadruplicaram, fizeram com que aparecessem as forças paramilitares 

policiais, esquadrões da morte, guerrilhas, que cresceram mais que as pró

prias FFAA. 

Fatores externos são, por outro lado, marcantes e evidentes nessa longa 

história de lutas, injustiças e consternações. Nesse ambiente, os Estados 

Unidos têm um papel central, no sentido de que �ransferem suas disputas 

globais com os soviéti�os para o cendrio centroamericano, considerado, en-
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tão
r 

como parte de seus ninteresses estratégicos nacionaisn. A Bacia do Ca

ribe e
r 

pois, considerada.como integrante das fronteiras alargadas dos Es-

tados Unidos. Consideram ter um ndireiton geopol rtico e, portanto, com o 
poder de interven<;:ão para defender ninteresses nacionaisu. Ironicamenete e 

de forma arrogante, os Estados Unidos, ao apoiarem regimes olig�rquicos e 

ditadu�as militares, acabam servindo muito mais� União Sovi�tica do que às 

c�usas da democracia centroamericana. Com tal �ol rtica m�niqueísta e impe-

. rial
r 

nega-se a alternativa para a cria<;:ão-e consolida<;:ão de autênticos mo

vimentos e governos democráticos. As políticas exercidas pelos Estados Uni

dos e o poder de suas armas, influenciam o desenvolvimento e o processo re

gional. At� a d�cada de 70, as FFAA da Guatemala, Honduras, El Salvador e 

Nicarágua eram equipadas com excedentes norteamericanos sob programas de 

__ sistência militar. Agora nos anos 80 essa ajuda cresce e proliferam as

vendas de armas. A maioria dos parses desta zona, utilizam armamentos com 

propósitos de seguran<;:a e contra-insurrei<;:ão. Dado que nenhum desses países 

e pr�dutor de armas, praticamente o total do arsenal � importado e at� bem 

pouco tempo, quase que exclusivamente dos Estados Unidos. 

Por seu lado, se a União Sovi�tica não tira proveit6s imediatos, ela busca 

·obter reconhecimento de sua pol rtica de apoio e solidariedade aos mdvimen

tos de liberta<;:ão, grupos, partidos e governos no poder. Dar·a URSS extrai

ou refor<;:a seu poder estratégico, trazendo consigo novos e pertubadores e

lementos e expondo a região a um conflito mais amplo de natureza global.

Enquanto publicamenti se fala na necessidade de se por fim ao conflito e à

a:,rrida armamentista, armas e ajuda militar fluem, numa propor<;:ão alarman

�. para a região. Segundo fontes do Congresso dos Estados Unidos, a ajuda 

norteamericana a seus aliados centroamericanos aumentou em mais de 3000%, 

somente no governo Reagan. Da mesma forma€ em grande propor(j:ão, países eu

ropeus, socialistas e até mesmo de países produtores de armas sul-america

nosr fazem crescer o �ilitarismo na região. Israel, no caso, tornou-se um 

dos maiores exportadores de armamentos, de aviões� a�mas leves. 

Esse intenso processo de militariza<;:ão se desenvolve simultaneamente com o 

aumento do nível de violência interna dos países centroamericanos, os quais 

são afetados por outras disputas fronteiri<;:as e territoriais. 

Resulta que os interesses que geram o militarismo e o armamentismo se apro

priam de reiursos escassos disponíveis para o desenvolvimerito sdcio-econô

mico, aprofundando a supremacia desse mercado da seguran<;:a reg�onal. Ao 



mesmo tempo, a supressão dos direitos e das garantias da população, no sen

tido de·consagrar bens e serviç:os que atendam �s suas necessidades bdsicas, 

abre caminho para que o mercado da seguranç:a assuma a liderania diante dos 

demais processos do desenvolvimento regional. O militarismo e o armamentis

mo, na perversa apropriaç:ão de meios, adquirem um lugar de primazia na or

dem das prioridades, segundo os interesses e as posiç:ões de força. Com eles 

chegam outros ingredientes da violência: a insegurança do povo, o enfraque

cimento das conquistas democr�ticas, a permanência de conflitos armados, 

como expressões da atual forma de organizaç:ão existente entre os centroame

ricanos. 

- Iniciativas de Desarmamento

Quanto �s iniciativas que posam assegurar o desenvolvimento e a paz, 

refletem as várias relações de forças políticas e militares da.região.

elas

um quadro que impede soluções negociadas, interna e externamente. Na atual

situação, com a atual política agressiva de Reagan, o conflito se acelera e

bilhões de dólares circulam como nassistência militar e ajuda econômican 

para países aliados, grupos paramilitares criando novas e mais profundas

discriminações e injustiças regionais.

Uma das iniciativas que se caracterizam por sua imagem positiva e que tem 

tido o apoio regional e internacional, é o Grupo Contadora. Atraves da De� 

claração de Cancdn e de outras iniciativas, Contadora apresenta uma plata

forma que mais se acerca de uma situação de negociação pacífica. Seus obje

tivos são claros: 

.para] izar qualquer tipo de agressão externa ou que conte com o apoio de 

país ou países da região; parar o flu:-:o de armas para qualquer das parte 
em conflito para se construir instituiç:ões democráticas e se eleger gover·· 

nos representativos e legítimos; terminar com qualquer ajuda militar (ar�as 

e tropas> e não permitir o uso �e bases militares na região; firmar um com

promisso que assegure os direitos de auto-determinação dos centroamericanos 

para que encontrem seus próprios modos de vida; e a exigência de que nenhu

ma pot�ncia estrangeira intervenha nos assuntos internos de nenhum pars da 

região. 

Não deixa de ser uma inovação político-diplom�tica, as propostas de Conta-
dora. Pela primeira vez, no �mbito das negociações hemisf�ricas, busca-se 

firmar uma pol rt ica de não-agressão e não-intervençijo, favorecendo a conso-

1 idaç:ão democrát i_ca e de transformações soe iais. Contadora conta com ex

pressivo apoio de forç:as políticas regionais e internacionais, de governos 

, 



e da opinião pdblica europ�ia e norteamericana. Tal apoio � importante para 

que os imperativos pol rt icos venham a prevalescer sobre os uimperat ivos mi

litares e de segurania".· 

Seria uma grande contribuiião para a paz que as superpotências resolvessem 

seus conflitos e contribuissem para um programa de desarmamento. Realisti

con-

os resultados parecem anunciar 

muito mais novos lances no jogo estrat�gico
7 

do 9ue propostas efetivas de 

desarmamento e paz. Em relaião �s iniciativas de Estados ou de organismos 

- regionais
7 

os "interesses nacionaisu são impedimentos reais (ou fictícios) 

e postergam a soluião dos conflitos. Em certas situaiões
7 

os governos atuam 

ativa e resolutamente; em outras situaiões� tornam-se negligentes; ou beli

-erantes e rivais. Portanto
7 

não há pol rticas consistentes e coerentes por 

parte dos Estados. 

Portanto
7 

como instrumento político que possa resultar numa negocia�ão fir

me
7 

com conclusões
7 

a iniciativa do Grupo Contadora tem a vantagem de abrir 

um espaio autônomo para assegurar a desmilitariza�ão e estabelecer um pro

cesso de democratizaiâ0
7 

de desenvolvimento e paz. Forias e interesses ev

ternos
7 

com o apoio em determinados grupos internos
7 

tentam prevenir que se 

alcance um campo comum de negociaiões. O armamentismo é um poderoso instru

mento de dissuasão das potências externas
7 

desviando recursos 9ue·pdderiam 

ser aplicados para melhorar as condiiões de vida
7 

principalmente das popu

la�ões civis
7 

que são as principais vítimas. 

- Geopolítica Brasileira no Cenàrio Centroamericano

Esse ponto diz respeito ao papel regional (Centroamérica e Caribe)
7
a partir 

de uma anál.ise estrat�gica (e
7 

portanto
7 

l�grstica) da diplomacia brasilei

ra. Questão que envolve processos difusos
7 

interesses políticos e geopolr

ticos mesclados com a_proje�ão do comércio exterior brasileiro. 

No Brasil
7 

fala-se e comenta-se muito mais sobre "relaiões econômicas
7 co� 

merciais; de servi�os administrativos e técnicos; 

nova cobertura para rela�ões d� dependência entre 

rela�ões sul-sul" ( como 

países perifericos ) do 

que as complicadas agendas diplom�ticas 7 políticas e militares regionais. 

Parece até que h� uma intriga entre ser uma potência m�dia econômica e se 

ter·uma postura independente, sem mencionar uma postura neutralista ou não

alinhada da .diplomacia brasileira frente �s questões regionais e internaci

onais. Principalmente no relacionamento multilateral e nos fórum� e orga-



nismos internacionais não-governamentais. 

Em rela�ão • região centroamericana e •  Bacia Caribenha, compreendendo pas

sagens e influências nas baixas Antilhas (norte da Colômbia e da Venezuela, 

de Trinidad-Tobago e das Guianas) das proje�ões do poder brasileiro ( do A

tl�nt ico Sul), hd uma ausência de andlises sobre o assunto. Em geral,a tra

di�ão da Política Externa Independente permaneceu em silêncio nas duas �1-

t imas décadas. Foi transformada em v�rios "pragmatismos", em si mesmos não 

negativos. Mas colocados � servi�o de interesses mercantis, de uma natureza 

ziguezagueante, desatentos �s questões de bem-estar,preocupados mais em ga

nhar status de potência do 9ue assumir uma condi�ão de na�ão soberana. Suas 

a�ões, algumas vezes brilhantes e sensacionalistas, �e inspira�ões geopol r� 

t i cas, foram, na verdade, ineptas e incapazes de dimensionar as rea 1 i datas 

regionais, al�m de 9ue sempre foram descontínuas e irregulares. 

9ue a pol rt ica externa de um pars é o reflexo de suas realidades 

Observa-se 

internas. 

No caso brasileiro, os 21 anos de autoritarismo e governos militares refor

�aram ainda mais uma proje�ão. de potência, tendo como base a doutrina e os 

processos da Segurança e Desenvolvimento. Acabamos assimilando as mesmas 

irregul�ridades e assimetrias do jogo internacional afetando, portant6, a 

condução da política externa, refletida como um dos mecanismos da segurança 

(nacional e internacional). 

O Brasil parecia um personagem 9ue se dispôs a comparecer a um banquete· mas 

tendo 9ue vencer dificuldades intransponíveis pelo roteiro que traçou, não 

chegou a tempo de participar da festa, pois perdera a dltima condução 9ue o 

deixaria no salão de negociações internacionais. -

Pensando em constituir-se rapidamente numa vi�vel prosperidade perif�rica e 

recorrendo�se �s políticas internacionais de segurança, o país se deu conta 

de que teria 9ue regres�ar � sua casa e trocar de roupa de apresentação, a

lém de pagar um alto prei0 7 para recompor-se de seu "atraso" autoritdrio. 

Perpetrou-se um erro ingênuo e ao mesmo tempo perverso: criou-se uma imagem 

de país com segurança e desenvolvido, para dar garantia ao "milagre econô

mico", que ficou em sonhos. No final,a diplomacia acabou sendo parte de uma 

assistência e,do zeloso orgulho de se ter criado um mercado de seguran�a 

internacionalizado. 

Trata-se de uma questão política, por excelência, que ainda não foi exami

nada em profundidade e enfrentada pela sociedade brasileira. O fato é que o 

grande peso dado k exportaião de equipamentos militares acabou afetando a 
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conduçio do comércio e da polrtica externa, alargando mercados externos de 

segurani;a, particularmente atrativos nas áre�s vizinhas.Atrav�s do Programa 

Nacional de Exportai;io de Material Militar, aprofundaram-se ainda mais a o

rientação, o peso e os mecanismos da seguran�a e, dessa forma, o Brasil a

tiva as fogueiras armamentistas regionais. Isso deveria contrariar o tradi

cional posicionamento diplom�tico brasileiro frente �s 9uestões de confli

tos regionais, cujas solu�ões devem ser dadas pelas negocia�ões e acordos 

pacrficos. Deveria divergir tamb�m das normas, acordos e tratados de 9ue 

faz parte o Brasil e 9ue proíbem vendas de armamentos para zonas de confli

tos. de guerra, como o caso centroamericano. 

O Brasil renuncia a uma vocai;io e a um projeto de grandeza histórica, dei-

Yando de contribuir para recomposii;ão do sistema interamericano, para pra

-icar uma estranha e ambrgua política, negligenciando-se na maioria dos a-

contecimentos, 9ue exigem comportamentos maduros e �ticos. Pelas declara-

�ões e iniciativas ocasionais e sem cont inuidade,o Brasil diz-se dentro de 

nsitua�ão de fato" do chamado Terceiro Mundo. Entende-se, menos ainda, a 

"estratégia" brasileira. Mesmo 9u�ndo, pela tradii;io, a nossa diplomacia 

�renuncia-se a favor de medidas de negocia�ões e solui;ões pacrficas regio

nais, de não-interveni;io, de desarmamento e de um maior e9uil fbrio no sis

tema econômico e financeiro, suas ai;ões e resultados acabam favorecendo a 

continuidade de tensões, os conflitos militares, a corrida armamentista e 

os desequil rbrios regionais. 

Desde os anos finais da década de 60 h� iniciativas regionais concretas pa

ra implementar as pol rticas de desarmamento. Em 1967, na Reunião.de Presi-

�e n t e s em P u n t a d e 1 L e s t e , o B r as i 1 par t i e i p ou d e um a e o r d o d e 1 i m i t ai; �-o d e 

gastos miliares, em proveito de um Fundo de Desenvolvimento Regional.Apesar 

disso a contribuii;io do Brasil até agora foi nula.Em 1969,por iniciativa do 

Chile, propôs-se, na ONU e tamb�m na OEA, um acordo de equilíbrio nos meios 

de segurania continental:o Brasil (como o Peru e a Argentina) se opôs� po-

1 rtica de diminuii;ão dos gistos militares.Em 1974, a Declarai;ão de A�acucho 

(Peru), cria as condii;óes para a limitai;ão do mercado de armamentos na re

gião latinoamericana <incluindo Am�rica Central e Caribe), empregando majs 

recursos para o desenvolvimento regional. Ali haviam expl feitas referências 

sobre o impacto da corrida armamentista para o aumento da violência regio

nal. 

H� cerca de 10 anos o Brasil vem aumentando suas vendas de a�mas para a 

região centroamericana e caribenha. C�lculos de organismos internacionais, 



de 1977 a 1984,revelam que o Brasil exportou mais de 150 milhões de dólares 

para países centroamericanos, entre outros, Panamd, Jamaica, Rep�blica Do

minicana, Guatemala, Guianas, Colômbia, Venezuela e Honduras.- No caso de 

Honduras, ficou conhecido publicamente a venda,para uma zona de conflito a

berto, de aviões militares, al�m do fornecimento de material de apoio e as

sist�ncia t�cnica-mil itar. A venda, na ordem de 10 milhões de dólares, foi 

realizada triangularmente, através de cr�dito cedido pelos Estados Unidos e 

repassado a Honduras. Esse equipamento militar brasileiro servir� para pre

parar pilotos hondurenhos, com vistas ao uso de outros aviões avanç:ados ce

didos pelos Estados ·Unidos. Honduras€ o principal parceiro do Governo Rea

gan e é a sede das manobras militares conjuntas, ini-ciadas desde 1983, com

preendendo a instalaç:ão de base aérea situada na fronteira com El Salvador 

e G u a t em c1. 1 a • Som e n t e em 1 9 8 4 , c1:s v e n d as b r as i 1 e i r as p ar a essa r e g i ão , f o ltn 

da ordem de mais de 20 milhões de dólares. 

Assim,enquanto a pol rt ica externa brasileira tem-se caracterizado pela fal

ta de clareza e pela intjefiniç:ão nos momentos mais complicados da conjuntu

ra regional, a política de exportaç:ão de armas tem sido agressiva,sem fron

teiras e pragmaticamente oportunista. Através das vendas diretas,comerciais 

triangulares, ou de reexportaç:ão, a pol rtica de exportaç:ão de armas do Bra

sil cresce ano a ano e penetra nas disputas regionais, contrariando os es

forç:os de paz que estão sendo realizados, principalmente pela coordenaç:ãb 

do Grupo Contadora. 

O Brasil diz não ter quaisquer restriç:ões políticas e ideológicas na sua 

pol rt ica de e:-�portaç:ão de equipamentos militares. E:-:porta e:-�plosivos q,_ 

através de terceiros, chegam até grupos militares ou paramil itares,que ope

ram nas fronteiras e em zonas de conflitos dos parses centroamericanos._ Co

mo foi o caso, em 1984, do envio de toneladas de explosivos, cujo destino 

final era a fronteira de Costa Rica com Nicar�gua. Exporta carros d e comba� 

te, aviões, muniç:ões e armamentos intermedidrios 9ue incentivam a prolife

raç:ão dessas guerras fraticidas e 
uprotetoradasu na América Central. Um ou

tro importante passo, nessa aventura militarista regional do Brasil foi o 

Acordo de Cooperaç:ão Milttar firmado com o Suriname < 1983 >, compreendendo 

aquisiç:ão de um volume consider�vel de armamentos, aldm de treinamento de 

oficiais do Suriname em u�idades militares brasileiras e assistência nt�c

nican. 

Comparando o desempenho do comdrcio exterior de armas do Brasil com o seu 

comércio exterior global, ar então veri�icamos 9ual �a real situa�ão. Se-
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9undo dados de Marcos Arruda, em seu trabalho uRelaiões Econômicas Brasil

América Central, Realidade e Perspectivasu, as exportaiões totais brasilei

leiras para o Mercado Co�um Centroamericano formam de apenas 44,804 milhões 

de ddlares (1983), isto e� 0,2¼ do totai das exportaiões brasileiras.Vejam, 

pois, o peso do armamentismo brasileiro em rela(j'.ão ao seu comércio exterior 

regional. Um outro dado comparativo revela a verdadeira dimensão da diplo

macia brasileira. As importaiões brasileiras do Mercadb Comum Centroameri

cano (se9. MA>, em 1983 foi de 379 mil dólares. O Brasil gasta para ajudar 

a manter a Faria Internacion•l da Paz <ONU> não mais que 350 mil dólares, 

portanto o mesmo que suas importaiões centroamericanas. Um outro dado tam-

bem revela o desequilíbrio do desempenho brasileiro: e o montante de süa a

juda econômica internacional (ONU) e que, segundo a publ ica(j'.ão World Mil i-

t/lªr'::J and Soei a 1 E:-{pend i t ures ( 1983), encontra-se , praticamente , no zero.

Zero, alias, era o nível ate os anos de 1973�74 das vendas de armamentos 

feitos pelo Brasil. Dez anos mais tarde, o Brasil passou a ser considerado 

um dos dez maiores exportadores de armamentos do mundo, e o primeiro do tal 

III Mundo, com um total de vendas em torno dos 2 bilhões de dólares (1984), 

de um total de exportaiões da ordem de 24 bilhões de dólares. Vejam a ele-

vada participaião da exportaião de armas no total do comércio exterior bra

sileiro, sem mencionar os contratos ilegais, vendas triangulares e reexpor-

taiões. E particularmente, no caso centroamericano, 

comércio exterior militar e não ao com�rcio exterior 

o saldo e favoravel ao 

de bens, produtos e 

serviiOS que possam ser considerados dteis ao desenvolvimento regional. 

Fica ainda mais estranho ouvir declaraiões da diplomacia brasileira, em Re

�nião do Comité Jurídico Interamericano (1982), de que ºnão hã soluq.ão mi

�itar capaz de resolver problemas pol rt icosu. Ora, no caso centroamericano 

(como no resto da América Latina) o conflito e de natureza essencialmente 

pol rtica e ·somente atrav�s de interc�mbios e negociaq.ões políticas efetivas 

·poderemos alcaniar a paz e resolver os problemas de ordem econômica e soci

al. O Brasil, no caso
t 

exporta armamentos e não ajuda, dessa forma, � solu

(j'.ão do conflito.Na aus�ncia de uma diplomacia voltada para a solu<;ão pacr

fica, o Brasil acaba ajudando a criar maior inseguran<;a e ampliando os con-

flitos. E dessa forma, faz intensificar a influência e o predomínio das

For(j'.as Armadas (e da seguran(j'.a nacional): elas podem definir seus próprios

objetivos e os meios para alcan(j'.á-los, independentemente dos governos a que

�everiam se submeter. No Brasil, a pol rt ica externa foi nos �ltimos anos,em

gra�de parte, orientada e conduzida pelos militares (Con�elho de Seguran(j'.a

Nacional). tendo seus prdprios criterios e interesses, agindo de forma in

dependente do controle do Congresso e menos aind,). da sociedade. O .resultado



mais visível foi a transformação da diplomacia em um instrumento do mercado 

da segurança, com a respectiva militarização do comércio exterior . 

Para 9ue se possa obter uma nova configuração pol rt ica regional � �ec�ss�

rio que os imperativos da diplomacia brasileira deixem de ser conduzidos 

pelos interesses militares <e da corrida armamentista) e passem a ser com

pat rveis com as necessidades da população, dentro das cond·ições democr�ti

cas e com aspirações de paz e de desenvolvimento social da região. 

-

�-
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CONFERtNCIA "BRASTI, FRENTE Â CRISE CENTRO-AMERICANA 

RESOWÇÕES FINAIS 

PROPOSTAS PARA AS IGREJAS 

1. Cultos ecurrênicos contra a intervenção na An'érica Central a serem rea
lizados no Rio, são Paulo e Brasília.

PROPONEN'IE 

1. Reverendo M:>zart Noronha

PRAZO 

1. Até final de julho.

RESPONSP..VEL 

1. No Rio,o p:rofX)nente.

Em� Paulo,Reverendo Sérgio Marcos P. I.Dpes.
i 

PROPOSTA 

2. .Pia Nacional de Oração Pela Justiça e Paz ·ha An'érica Ceq�al.

PROPRONEN'IES 

1 
' 

2. Paneli�s das Igrejas

PRAZO 

2. Até i� de julho.

, ,  ' 

2. Re�� Pa�o Ayres .. e Com Thonás Balduíno.



e 

PROPOSTA 

3. Arrpla concientização das bases das Igrejas.

PROPONEN'rES 

3. Panelistas das Igrejas.

PRAZO 

3. Pennanente.

RESPONSÂVEIS 

3. Dirigentes das Igrejas presentes na Conferência.

PROPOSTA 

4. Articulação oom as Igrejas Evangélicas do Canadá e Estqdos Unidos.

PROPCNENTES 

4. M:)zart Noronha/sérgio Maroos.

PRAZO 

4 . Pennanente. 

RESPONSÂVEIS 

4. Dirig8?tes das Igrejas.

PROPOSTA 

2. 

5. Articulação da ·_CNBB·oorn as Cbnferências Episoopais do Canadá e dos

Estados Unidos.

PRAZO 

5. Permanente.



-

RESPCNSÂVEL 

5 • D. Mauro M:>relli.

PROPOSTA 

6. 
! i; 

Desenvolver novas formas de articulação entre grui;os cristãos de 

solidariedade. 

P HOPO>.JEN'l'.c:S 

� 
;i 

6. Frei Betta/Denni Azevedo.

PRAZO 

RESPONSÃ.VEIS 

3. 

6. CEDI(CEPI9./CDHAL (Cris�ãos pelos direitos h.:unanos na Arrérica �tina.

PROPOSTA 

7. Inserção do tema. latino e centro-americano nas assembléias eclesiais.
f 

PRJPONEN'IES 

7. Panelistas.

PRAZO 

,. 

7� ·· Permanente. 

RESPONSÂVEI� 

7. 'lbdâs as entidades participantes.

PROPOSTA 

8. Ação de solidariedade nas canunidades eclesiais de base e outros�

i;os p:>pulares.



-

PROroNENTE 

8. D •. 'Ibornás Balduino.
" l 

PRAZO 

8. Pennanente.

8. Entidades religiosas presentes.

PIDPOSTA 

4. 

9. Artfcular uma delegação de personalidades brasileiras (da área reli

giosa e da sociedade civil) à Nicarágua, El Salvador, Estados Unidos

e Cànadá.;

PROPONENTE 

l 

9. D. �uro .tvbrelli.

PRAZO 

. ; 
9. Até'final de julho.

RESPOOSÃVEIS 

9. D . .Mauro .tvbrelli e Luis Pinguelli Rosa.
1. 

. Nos 'Estados Unidos, Patricia R. Rumar.
,1 � 

'! 
POOPOSTA 

10. Açã9 çoncientizadorq no centro da crise: EUA

PIDPONENTE 

10. sérgio Ma;I:-CX)S. 

PRAZO 

10. Pernanente.
\ l



RESPONSÂVEIS 

10. 'Ibdas as Igrejas interessadas.

PROPOSTA 

5. 

11. Ação no teatro da crise: Organização de brigadas ecurrênicas q.e :jovens

cristãos brasileiros para atuação na Nicarágua.

PROPamNTE 

11. Sérgio Marcos.

PRAZO 

11. Pennanente·,

RESPONSÂVEL 

11. Un'ião Brasileira das Juventudes Ecuirenicas (UBRAJE) •

PIDPOSTA 

12. Ação de solidariedade latino-anericana·no Congresso Eucarístioo de

Aparecida.

PROPONENTE 

12. Frei Betto.

PRAZO 

12. Até 21 de julho.

RESPONSÁVEIS 

12. CEDI/CEPIS/outras entidades cristãs.



6. 

PROPOSTA PARA 'IDDAS AS ENTIDADES DIANTE DA AMEAÇA DE INTERVENÇÃO PLENA oos

EUA NA AMt:RICA CENTRAL 

i. Organização de manifestações de protesto contra a agressão norte-

americana à América Central.

PROPONENTES 

1. 'Ibdas as entidades participantes.

DATA 

1. 27 de junho.

1. Ccmissão i11ter-estadual.

POOPOSTA 

2. Samatória de esforços com a articulação nacional de entidades de
solidariedade e concretização das p:ro):X)stas do encontro de Goiâ

nii (1985).

PROPONENTES 

2. 'Ibdas as entidades participantes.

PRAZO 

2. Pe:rmanente.
•j 

llliSPONSÃVEIS 

2. Comissão inter-estadual.



PROPOS'I'AS PARA OS PARTIOOS POL!TICOS 

1. Organização de brigadas técnicas inter-partidárias para ap::>io ao

uu8envolvincnto c1l Nicarágllil .

PROJ?a.JENTE 

l. PT.

PRAZO 

1. Permanente.

RESPONSÁVEL 

1. Luis Eduardo Greenhalgh.

PROPOSTA 

8. 

2. Revisão da legislação autoritária sobre cooperação entre o Brasil e

o terceir<? mundo, p::>r parte dos partidos.

PROPONEN'IE 

2. PT e PMDB.

RESPONSÁVEIS 

2. Luis Eduardo Greenhalcjl e M:xiesto da Silveira.

PRAZO 

2. Setembro 1985.

PROPOSTA 

3. Abertura de espaço nos horários gratuitos dos partidos no rádio e

na televisão para a qµe�tão da Amêri�a Iatina e da América Central.

PROPONJNI'E 

3. Plenário.

PRAZO 

3. Permanente.

RESPONSÁVEIS 

3. Partidos.

PROPOSTA 

4. Organização de um tribunal para julgar a :i;x:>lÍtica dos Estados Unidos

e ,  particulanrente, na Anérica Central.

PROPONENTE 

4. Plenário.



P.1:ül?OS'l� NA Ãl� DA INF013MAÇ.Ã() 

1. Reuniões de comunicadores para debater alternativas nesta area

(grande imprensa; televisão; rádio; boletins; imprensa sindical

e imprensa religiosa).

PROPONENTE 

1. CEDI

PRAZO 

1. Até 19 de julho.

RESPCNSÁVEIS 

l. Grande imprensa: CEDI; rádio e televisão: UCBC; boletins: SISAC;

imprensa sindical: sindicato dos bancários; imprensa religiosa:

CEDI/SISAC (em são Paulo). No Rio de Janeiro, a definir.

PIDPOSrrA 

2. Desenvolver estudos sobre a guerra ideológica e militar de baixo

perfil e alta intensidade, dos Estados Unidos, na Arrerica Latina e

Central.

PROPONENTES 

2. IBASE/CEDI/PT.

PRAZO 

2. Permanente.

RESPONSÃ.VEJS 

2 • Os prop::mentes. 

PHOPOS'l'A 

7. 

3. . Ampliar o espaço dos meios de comunicação para a investigação e inter

pretação da r:olítica externa brasileira em relação à AnÉrica Latina e,- .
em particular, à Arrérica Central. ·

PROPON:ENTES 

3. 

PRAZO 

Participantes. 

3. Per:nanente.

RESPONSÁVEIS 

3. Entidades de comunicação.

.. ··,



PRAZO 

4. A definir.

RESPONSÂVEIS 

4 • Luis Bueno (PT/SP) e TANA (RJ) • 

PIDPOSTA 

9. 

5. Os partidos com acesso a governos estaduais e/ou ao governo federal

devem abrir espaço para que funcionários pÚblicos brasileiros (de

acordo com especialidades adequadas ao processo de desenvolvimento

da Nicarágua) fX>Ssarn prestar serviço aquele país, sem prejuízo dos

seus venci.rrentos e de comum aoordo cano governo nicaraguense.

PIDPONENTE 

5. Plenário.

PRAZO 

5. Permanente.

RESPONSÂVEIS 

5. PDT e PMDB.



SUBSÍDIOS 

1 9 8 9 
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• 1330-- 02/11/89 Fern do Collor PRN 
PRO AS''A SAC PA' _ - SF FOLHA DE SAO PAULO 

Producao agricola.• iberalizacao de preces para culturas de 
exportacao; criacao do fundo de coapensacao para enfrentar as 
oscilacoes dos preces internacionais; política de precos 
min i1os. • 

t 514-- 21/05/89 Fernando Collor PRN 
PRO Dllk RIO DE JANEIRO RJ O GLOBO

Divida interna. 'O Equac10Gi1ento para a divida 
er.terna e' 1eic caainho andado para resolver a 
divida interna, porque reduz a emissaG de 
titules. A receita e' uma política sonetaria 
autonoma, desconta1inada do virus da dividé 
externa.• 

* 55-- 18/06/89 FernanGo Collcr PRN 
PRO D!IN RIO DE JANEIRO RJ º-º1fr. /lNESí 

Maquina Estatal. 1Nao e· o caso de se fazer 
demissoes ind1scrieinãdas, pois isso ievaria a 
cometer injusticas. A solucao e tornar eficiente 
a maquina administrativa do Governo • 

t. 849-- 04/08/89 Fernando Collor PRN 
PRO DIIN SAO PAULO SP GAZETA MERCANTIL 

Divida lnterna.ªE' intocavel e sera honrada.ª 

• 375-- 05/08/89 Fernando Collor PRN 
PRO DI IN RIO DE JílNEIRO RJ li_ 

Deficit f'ulico: 'Do nosso deficit publico, 87% do 
seu total repousa nas nossas dividas externa e

interna. li' 

t 1442-- 12/11/89 Fernando Collor PRN 
PRO DI IH SAD PAULO SP FOLHA DE SAO PAULO /DEFICIT PUBLICOi 

Deficit publico.�Pretende co1bate-lo redu:in�o o numero de 
iinisterios e de funcionarias. Que� fazer reforma fiscal, 
privatizar estatais 1 efetuar uma reforma patrimonial e rever a 
�oncessao de subsidies e incentivos fiscais.& 

1 47-- 18/06/89 Fernando Collcr PRN 
PRO IN�S RIO DE JAN�IRQ RJ O DIA 

-

"P�econizamos um novo raodelo para o Estado 
brasileiro, que deixara' de ser gigantesco, 
irracional e ineficiente para se transformar num 
Estado moderno, agi! e eficiente, e· claro que 
vamos valorizar D funcionalismo.' 



t 10,1-- 12/10/89 Fernillldo Collor PRN 

PRO ESCD SAO PAU O SP FOLHA DE SAO PAULO 

Cistrib�:cac de renda."Quer acabar com t deseqüil 

ibr io d? car ga tributar ia por aeio dE uma refmai. 

fisca., elevar a participacao dos salarios no P!F 
de 322 �ira SOZ durante se� 1ardato pelo dUQE��= 

da co1pet:vidade na econo1ia e recuperacao dos 
investimentos e� infra-estrutura, aumentar o 

salario sinimo para US� 20C em cinco anos, lanter 

a irterve�cao do es:dd: nos salarios.• 

t 1238-- 23/10/89 Fernando Collor PRN 

PRO ESCD SAO F'AULJ SP FOLHA DE SAO PAULO 

!nflacao.ºCresci1e�to econ��ico au�o - sustentado.volta da

credibilidade n0 govE•no. Os precas deve, ser livres SE hoeífr

concorrencia. O gove�no deve estar aparelhad[ pa•a coibir abusos,

praticas ilegais de conco�rencia e controlar a qualidade das

Eiercador ias.•

t 144!-- 12/11/89 Fernando Collor 

PRO ESCD SAO PAü�O SP FOLHA DE SAO PAULO /Hff"LACAO/ 

lnflacao.·s�a redu:ac sera obtida atraves di retornada do 

cresci�e��o economico. Nao descarta medidas de e�ergencia. 

DefendE a liberdade de precas para os setores concJrrenciais. C 

governo deve coibir aumentos excessivos." 

t 1257-- 01/10/89 Fernando Collor PRN 

PRO ESED REVISTA NOVA ESCOLA N.34 

Educacao.slutarei contra o an2!fabetismo, mode�nizacao do ensino 

regular, reforma de curriculo�j aumento da tem�o de pe�ianenci� 

do aluno na es:olaJ adequa:ao de calendarios efcG!are� a� regi20, 

liberacac de recursos da gUniaG p�ra que Est5do� e �unicipios 

faca[ os planos de cargos e salarios.n 



• 1485-- OS/08/89 Fernando Collor PR� 
POS ES�D R!G DE JA�: R: -J l!.._ 

Política econo1ica. 'Estou preparado para enfrentar a 
h1oerinf acao, caso ganhe a eieicao.' 'Eu nao quero ser visto 
coto dono de formulas magicas. fia dos subsidio: e das empresa= 
ca•toriais e o cha1aeento da iniciativa privada para par·icipar 
de setores vitais ajudara a resolver o probleaa. Tenno repetido 
qL� nao sou adepto do con�e.iiEntc de precas E QUE nao creio em 
desenvolvitento sei a contrapartida do pa9a1Entc de salar1os 
cocdignos aos trabalhadores.• 

1 1488-- / / 

PR6 ESCD 
Fernando Collor 

PROSRANA no PRN 

!nflacao e corrupcao. "Neu pri1eiro compro11sso sera o de declarar
guerra de forma permanente, obstinada e sem treguas, aos dois
piores males que infel i:itar. a Nacao:a inflacac e a corrupcao,
representada pela deterioriza:ac dos costumes, que grassa em todo
o cais, paralisado peli descrE�:a �rte i it�Mr1dadE que protege
os fraudulentos, dos qye se ap·o�·iam d� dinheiro publico e
especulam com o poder do Estado. '

f !489-- i Fernando Co!lor 

PF-:G ESCD PROSRAl1A DO PRN 

!nflacao.•A guerwra cont�a a inf!acao nao e· ape5a5 u� principio
de governo. E' um co1protisso da minha geracao.
E;preender e sustentar co� es�irito de luta, coma infiacao que
correi os salarios, avilta a moeda e gira descrenca n;s
instituicoes,e' incompativel coe a estabilida�2 democratica e 2 

prosperidade econolica.Os desafios dos proximos anos inciue� e en
eJfrEntatento da crise en�rgetica1 de transportes e
telecomunicacoes.•

f. 1483-- 09/08í89 Fprnando Col!�r PRN 



f 212-- OB/07 /89 Luli PT 
f PRO SFRE RIO DE JANEIRO RJ '"JB 

Divida externa. A proposta: suspender imediata1ente o pagamento 
da divida e procurar feriar, atraves de intensos contatos 
diploaaticos, u,a especie de mercado comum dos 1iseraveis do 
Terceiro Mundo. E5ta alianca e· para QUE fiqueffics em posicao de 
for(a em relacao õO Pr1�e1ro Mundo na hora de ne�ociartos a 
divida, ou melhor, neJo:iarmo; o que for licito da nossa divida, 
porque faremo; uma auGitoria a seu respeito e so pagaremos a 
parcela de debito; contraída lega'.11ie;:te." 

t 1456-- 12/11/89 Lula PT 
PRO ESCD SAO PAULO SP FOLHA DE SAO PAULO /DIVIDA EXTERi;A; 

Divida externa."Pretende suspender o pagame�to da divid� externa 
e fazer uraa auditoria sobre a leQitimidade dos cor.tratos e a 1
elevacao unilateral das taxas de juros peles banq�eiros. Uai 
romper relacoes com o FMI.• 

f 1025-- 01/10/89 Lula PT 
PRD ESAS SA8 PAULO SP FOLHA DE SAO PAULO íAGPA/ESUR/ 

Prioridades. •o PT quer estatizar todos os services de 
assistencia medica e producao de aedicamentos, ampliar a rede de 
escolas publicas, promover u�a reforma urbana que redu,a o uso 
especulativo dos terreno= na cidade e uma refor;a agraria.• 

PT 
/11199 Luia ,�--R'"' 

f 1440-- 13 ' 
• A ,-i-, -1 o GLOBO iDl\lIDA ,,,\'.:..,""' 

.-.- r,TPJ r,;n D:: Jr,!\t.,r.O Rs ---
!""'hU ;.;• 1" 1\.""" 



t 26:-- 21/05/89 Lula PT 
PP.r Esc- P.í �� JAl<[!F.� R� D GLOBlL...

Política salarial, 
"Recoapcr o valor real, e1 especial do sala�io 
1i..i10; estiaulc a' livre negociacao atraves dE 
contrato de trabalho nacional, articulado pelas 
centrais sindicais e pelos setores produtivos, 
ir:iüindJ em�resas.' 

t 996-- 27 /09 /89 Lula PT . 
PR� DI rn SA2 PAULO SP FOLHA DE SAO PAUL 

Salarios."O salario 1inimo sera éuplicado em 
termos reais no pri1eiro ano de governo e no 
quinquenio sera mu'.tiplicado por cinco,para 
superar a defasage;,preve política economica 
distributivista e fcrtale:edo·a dQ papel de 
Estado,a morator1a e· lma das fcr,a� de se manter 
represados 1ais recur5os na Econo�ia interna.• 

• 218-- 08/07/B9 Lula
PRO ESCD RIO DE JANEIRO RJ � 

PT 

Saiarios. ºOs empresarios teraG de entender que 
sera preciso absorver os aumentos salariais se� 
repass2-los aos custos de seus prcdutos. Nos 
implantaremos uma po,itic� de re�istribuicao dE 
renda atraves d� medidas de Elevacao gradual, 
efetiva e permane�te do salario �ini@o real e de 
uaa poiitica que assegure aumento� reais de 
salaria e reposicao do poder aquisitivo do povo.• 
Mexeremos co� o lucro. Nac e' que sejamos contra 
o lucroi mas somos contra a aa�eira pela GUal o
lucro e' alcan:ado. Isso va: mudar.•

t 1454-- 12í11/B9 Lula PT 

PRO ESCii SAC F'AU�O SP FOLHA DE SAO PAULO /INFLACAQí 

!n'!acao."Nao descarta um congela1erintc te�;orario de ·precas.
Acha necessario introduzir u� sistema de megociacao para
píe�ixar a inflac�o. Quer i.dta refcrsa sc.nEta:ia, controlar a
emis�ao de moeda e conter o deficit publicc,•

t 1095-- 12/10/89 Lula PT 
PRO ESCD SAO PAULO SP FOLHA DE SAO PAULO 

Distribuicao de renda."Quer·cresci�ento
auto-sustentado da economia.Uma política

de rendas cora este5 objetivcs:dob�ar o valor real

�� •al•r1·0 •in,ian íl"u orimpjro ano de QDYer�O e eh
uu =· "'D lã"'' _.,..., ' 1 - • 

D. tNr·� 1 º5� 61 º� sft• ) eaar ao valor do 1eese . �r, .� ,, • �- e•, 

,;e n , 1·• dn •on,dato, implem�ntar cofitratos
�� ... � , m ... �� , •. 

·olet;uoc de tr, hualho-,livre �eaociacao via
... 1.. .., ... _, \,, -

sindicatos,deter a inflacao.' 



t 2�4-- 08/07/89 Lula PT 
PRO ASPA RIO DE JANEIRO RJ li

� 

Reforaa agrar ia e pol itica agrícola. 'O eeu 90,·erno estara disposto a i1ple1entar u1 plano anti!atifundiario e comp�oaetido co1 a refor1a agraria,• •neus esforces, e de todos os aue co1poeea frente, serao no sentido de fazer e Con9•essc Na:iona! rever osdispositivos legais que proibea a desapropriacao de terrasconside�adas produtivas, Independente dessa atitude, vamos promover a reforma agraria atraves da desap•opriacao de imoveisrur2is improdutivos e desapropria• terra� envolvidas com conflitos, As grandes propriedades deverao sofrer taxacoesprogressivas, Queremos beneficiar o pequeno proruto•, i11ple1Sentando u1a política que beneficie o cultivo de muitas culturas -- e nao a monocultura--, dando-lhes linhas de creditesespeciais,• 

t 938-- 24/09/89 Lula PT 
PRO P.6PA SAO PAULO SP FOLHA DE SAO PAULO

Eeforma agrar ia, 'Farei a reforma agraria 
independente da vontade dos latifundiaros,• 

t 539-- 21/05/89 Lula PT 
PRO DIIN RIO D� JANEIRO RJ O SLOBO 

Dividi Interna.ªNegociar com os grindes cred�res 
0 alongamEnto do perfil da divida publici e

t d ·t l • -u1-· 1·"n e� "li converter par e o cap1 a esµEc dL , w w u 

fundo de investiaento para Íiplantacao de 
políticas sociais e no investimento produtivs. 
Negociacao voluntaria.• 

PT t 11�?-- 11/10/89 Lula 
FOLHH. DF �Ao PAULO 

... 
.., •. �A''' n �P - ., PRü ESAS �HU r U�w w, 

t Brj�i! Pop�lar proJoe a �rcy��:nr:a:"A Fren E �-r,. •w-"-

' ;� "niro GE saude(QE ido por 
- r- - ,-. n e um t un L! l, u -

- . ,. 
tcrmaL,u " 

•·olE p•,pu:arl co .. , . __ ,
0 

•• ;� d� area e con., M 

prot b�, . .,.,,_ w .  "".. doe orcam2ntos dos dinheiro da prev1de,,c1" e -
···i,·r 

'iu e e niveic de QOVernD para ESL<1•:•� ' • c •. er .o. - - . p-ooc p"!ri Estaao. progressivamente os services �-· J �-W 

PT 1i�,o-- 12/11/39 Lula 
p�u· � .'S'n'!!nF.iEDüCACAOi * • · 

-01 "'· i'F ;;_t;_Q r1 •LtJ -•-
, 

r"AC •-,n PA": o e;p � '�ru, LJ_ -PRO ttlt1.; ::.Hl, ,,.,� w, ------

. , . � qrati!itc. para -- . t ·r ate"r!rnen-to meu1cw _, --" e edur., .. r,o,llQuer t,Jdri:..n 1 th., 
' 1 ,..r+-.nn SaL:af - - ·- • . • · cudoaoos oe10 bLGUL,, +;. r s �erv1cos aeo1cos. --· .. todos, Vai esta.:·ª· 

d� rl; escolas pubi icas, erradicar o 
P·omete ampliar" re • w_ . 

ri ensino basico,' 
, I i!-.hr.+lcmo e universal 1zar \,à ar,a.1.; cu�1. &.J 



.. 

.,. 

' .. • 1116-- 10/10/69 lula p-

PF-: ff�í SAO PA LO SP F�OL�H�A'.....!D�E_illll,LUU,LJic__ 

Educacao. ºConstrucao de 22 ail escolas para s,c 
1iihoes de criancas e1 idade escolar, pro9ra1ã de 
educacaG de adultos para erradicar o 
analfabetis10, criar u1 curse noturno nas 
unive·sidades para atender aos trabalhadores.• 

t 331-- 01 /07 Je9 Lula PT 

PRG ESEC RIO DE JANEIRO RJ FOLHA 00 PROFESSOR 

Educacao. ll ·Q�e constitua obrigacao do Estaé: 
institui· escclas de educacao infantil (0 2 é 
anos) para ate�dar a demanda da populacao, 
2 l atr aves de iEpost o especial , gerencia do pe l 1: 

Estado, sob controle popular a 'assistencia 
gratuita e filhos e dependentes desde o 
nascimento ate' os 6 anos de idade et creches e 
pr5'-e�cclas 1 pelas empresas urbanas e rurais, 
3) a per�anenciõ. do alt:no, de no llinimo 4 ho�a,
diarias, E$ escolas publicas perto a' sua casa
co[ opcao de estudos comp!e$ntares orientados ei

outro ho�ar ic,
4l o acesso universal ao ensino de 2o.grau'

• 242-- 08/07/89 Lula PT 
PRO ESED RiO DE JANEIRO RJ JB iPERF!L/ 

Educacao. 'Precisaraos, como meta de governo, 
reformula� todo o ensino basico, de modo a 
dar-lhe tal perfeicao e magnitude que o filhc dG 
enge�heiro-chefe da Yolkswagen, que estJda D 

ens:no sEcJndario eE uma escola pa�ticu!ar, e 0 

filho do faxineiro da Volks, que estuda em 
coiegio publico, estejam em iguais condicoes para 
disputa�em uma vaga na universidade.• 
"Nessa proposta e' pelo ensino pub!icG e gratuitc 
para todo; os niv�is, mas comecarE&Ds pelo ensin8 
basicG, inclusivE construindo mais escolas, 
po�que ha' muitas criancas pobres nas ruas po� 
falt; de vagas nas escolas publicas.º 

t 1259-- 01/10i89 Lula PT 
PF:C ESED REVISTA NOVA ESCOLA NUMERO 34 

Educacao."Alrabetizar e pos-a!fabetizar ceíca 
dss fjl dE analfabetos e1 2 anos} contratac�o 
de m2is professares para a universalizacas do 
ensino e destinacao de verbas para a educacac se� 
desvies para a iniciativa privada,melhores 
condicoes de trabalho e salarios, resgate da 
autonomia e capacidade pe�agogica da 
escola,capa=itacao de professores." 

1: 335-- 01/01/89 Lula PT 
PRG ESED RIO DE JANEIRO RJ FOLHA DO PROFESSOR 

EdLlcacao. 'Pensamss estabelecer um Plano de 
Carreira e de Salarios para educadores nos tres 
niveis, na rede publica e privada.� 
'Formacao, reciclag21 e aperfeicoamento 
obrigatorios de docentes dos lo e 2o graus nas 
universidades publicas E privadas.• 
uEstatelecer u� padrac nacional d2 qualidade ao 
qual se submeteria lambem a rede privada.' 
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Políticas Governamentais:Uma Visão Global 

OUTUBRO: Mts DAS BOMBAS 

A RUPTURA DA ALIANÇA DEMOCRÁTICA FOI A BOMBA �REPARADA POR 
SARNEY E MARCO MACIEL PARA PROVOCAR A IMPLOSÃO DO PMDB. ESTOUROU 
NA MÃO DELES E DIVIDIU O PFL. IGUALZINHO O QUE ACONTECEU NO 
RIOCENTRO, ONDE A BOMBA ESTOUROU NAS MÃOS DO SARGENTO E DO 
CAPITÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO, QUE A LEVAVAM PARA MASSACRAR 
CENTENAS DE JOVENS. ENQUANTO ISSO O GOVERNO FEDERAL, OS PARTIDOS 
POLÍTICOS E OS GOVERNADORES PREGAM A "CONCILIAÇÃO DAS ELITES", 
ADIANDO O. PROJETO DE TRANSIÇÃO DEMOCRÁTICA. ARMA-SE A VERDADEIRA 
BOMBA DAS DEMANDAS SOCIAIS NÃO ATENDIDAS, MAIS GRAVE DO QUE A 
CONTAMINAÇÃO DE MATERIAL RADIOATIVO, POIS ATINGE 86 MILHÕES DE 
BRASILEIROS DESNUTRIDOS QUE VIVEM NA NONA ECONOMIA MAIS RICA DO 
MUNDO. 

Em outubro, com a morte do general Golbery do Couto e Silva, voltou à 
cena a questão da bomba do Riocentro. O criador, em 1964, do Serviço 
Nacional de Informações (SNI), verdadeiro poder militar que inspirou e 
comandou a ditadura no período, depois de morto deu sua Última 
cartada. Foi divulgada uma carta de 198r, onde ele denunciava ao 
presidente Figueiredo a existência de um "poder paralelo" nos centros 
de tortura DOI-CODI, reconhecendo-os como responsáveis pela bomba do 
Riocentro. Figueiredo diz que nunca viu, nem recebeu a carta •.• E o 
cinismo, agora, não se sabe de quem é. Provavelmente é de ambos •.• Até 
porque, tempos atrás, Golbery dizia para a revista Senhor (29 de 
setembro): "Eu não exigi a apuração daqueles atentad·os, pois sabia que 
o caminho .de uma investigação rigorosa conduziria à ante-sala do
presidente''. E, meses atris, Figueiredo havia confessado, em
entrevista ao Jornal do Congresso: "Era o nosso pessoal. .. "

Ainda em outubro, prossegue a farsa do de9ligamento do PFL do governo 
e do anúncio da morte da Aliança Democrática. Ambas são mentiras: o 
PFL não existe sem o governo, nem a aliança dos grupos dirigentes se 
desfaz assim sem mais nem meqos ... Era uma bomba, arquitetada e 
montada pela dupla Sarney e Marco Maciel, para explodir dentro do PMDB 
e provocar uma divisão que facilitasse recompor a base de apoio do 
governo sob inspiração mais conservadora. Mas a bomba acabou 
estourando na mão de Marco Maciel e provocou uma divisão no PFL, que 
passou a ser liderado por Antônio Carlos Magalhães. Igualzinho à bomba 
do ·Riocentro: destinada ao massacre de centenas de jovens que 
assistiam a um show musical das festas de lo. de maio, explodiu nas 
mãos de um sargento do Exército brasileiro que morreu na hora, e.de um 3 
capitão do Exército brasileiro, que acabou sobrevivendo ... 



No dia lo. de outubro, algumas notícias também surgiam corno 
verdadeiras bombas. Mas não eram: "Sarney promete mais justiça social" 
(Jornal do Brasil). Tratava-se do Plano de Ação Governamental (60. ou 
7o. programa deste governo), que não tem nada a ver com justiça 
social. Na mesma data: "Proposta do Brasil tem apoio dos EUA" (Jornal

do Brasil, 1 de outubro), que não tem riada que ver com o que acontecia 

em Washington. Em compensação, urna notícia bem menor, "Radiação faz 
vítimas em Goiânia", �ra uma triste realidade-- uma verdadeira bomba 
de césio 137 (material altamente radioativo) havia sido rompida em um 
ferro-velho de Goiânia, e o material radioativo contido na cápsula 
distribuído a dezenas de pessoas que ficaram contaminadas. 

No decorrer de outubro, outras bombas seriam noticiadas: a reforma 
ministerial profunda (que não houve, afinal), a crise do sistema 
financeiro internacional corno consequência �a moratória do Brasil (que 
se manifestou na Bolsa de Nova Iorque, por motivos completamente 
diversos), as bombásticas declarações de Mário Henrique Sirnonsen 
(farisáica denúncia de um ex-ministro da ditadura e atual 
representante de bancos estrangeiros no país) e o manifesto à nação 
assinado por Figueiredo (desmemoriado ditador, irresponsável 
governante e inesquecível amante· das delÍcias do poder). 

Os meios de cournunicação pouco falaram as verdadeiras "bombas" do rnes: 
o atropelamento da Constituinte pelo Executivo, a crise de poder e o 
agravamento das tensões sociais. 

De fato, durante este rnes, o governo Sarney intervém abertamente na 
Constituinte, convocando cada deputado e senador para um compromisso 
pessoal com um "programa"· de governo. Busca desmoralizar e 
desestabilizar os trabalhos da Constituinte. Aprofunda uma crise de 
poder cujo ponto de partida é sua própria ilegitimidade. A 
Constituinte deixa passar a oportunidade histórica de discutir para 
valer as emendas populares. 

Enquanto isso, as tensões sociais. vão se acumulando. Esta, certamente,
é a pior bomba do mês, de cada mês do ano. Mata lentamente, como
aéontece com o césio 137 de Goiânia. Mas não está numa área restrita: 
ocupa todo o território do país. Nem atinge apenas algumas dezenas de
brasileiros: alcança os 35 milhões de pessoas que não conseguem comer
o mínimo necessário para sobreviver (estatística oficial do go�erno)
ou, quem sabe, os 86 milhões de desnutridos {estatística do IBASE). E,
no entanto, o Brasil é a 9a. economia mais rica do mundo.

A MORTE DA "FALECIDA" 

A Aliança Democrática morreu! Mas nao é que ela já estava morta? 

• 

• 
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De fato, a Al�a�ça Democrática, enquanto pacto que uniu interesses ecorr7nt�s polit7cas, teve dois objetivos básicos: derrotar 0continuisrn? �o sistema rnil�tar �iabilizando candidatos civis, fazendo
uma tr�nsiçao para um regime liberal e instaurar um governo de forte
comp:o�isso com as reformas sociais e as mudanças na estrutura
economi�a. Na rnedi�a em que se instalou no poder e se afastou destes
�?:

promissos, ,ª. Aliança Democrática morreu. Primeiro, morreu corno
i eral-democrat�ca e, l�g� depois, morreu c�mo aliança. 

De fa�o,. o proJeto politico desta manobra e mais ambicioso do que a 
permanencia no poder. Tem por objetivo a indicação do sucessor de 
Sarne�, �erpetuando o esquema de "conciliação dos grupos dirigentes" 
e, �ais ainda, obter o controle das votações no plenário da Assembléia 
Nacional Constituinte-- próxima etapa dos trabalhos na Constituinte. 

Vale a pena lembrar que Sarney redigiu um documento uma espécie de 
"pr 1' · " 

' 
�grarna_po itico . Neste texto ele exigiu apoio no estilo "quem nao

��t� co�i�o, é �n�migo". A Comissão Executiva do PMDB, em manobra
Labil e agil, re�igiu outro d�cumento, ficando empatada a partida. Não 
se alcançou o numero.�e adesoes (por escrito) ao "programa político" 
de Sarney. Mas a reuniao dos governadores, realizada logo após acabou 
d�ndo um amplo apoio a Sarney-- apenas o governador Collor d� Mello
nao referendou os 5 anos de governo. 

POLÍTICOS DO GOVERNO 

É difícil analisar as políticas governamentais em cada setor de 
g�v�rn� •. De fato, as políticas não são para valer. Não existe um
min�sterio. Apenas po�Íticos (e amigos) no governo. É necessário, 
porem, comentar o pertil de cada novo ministro e procurar entender as 
manobras que o �alocaram no ministério, bem como as perspectivas em 
cada setor do governo. 

Ministério da Previdência: sai Raphael de Almeida Magalhães, cuja 
cabeça era exigida pelo PFL, assumindo Renato Archer. Mantem-se 0 

equilíbrio de forças, uma vez que Archer é também do PMDB e do 
cfrculo de políticos mais chegados a Ulysses Guimarães. O ministério 
nao,f�i desmembrado, nem foi extinto. É provável que seja mantida a

p�litica de maior austeridade e eficiência inaugurada por Waldyr 
Pires. 

- Ministério da Ciência e Tecnologia: sai Renato Archer, assumindo o
deputado federal por Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira de
tendência centro-esquerda e líder do PMDB na Câmara, com o obj�tivo
de r�duzir � capacidade de Ulysses atuar na Constituinte (pois Luiz
Henrique e um de seus principais articuladores políticos) e
desgaftar Mário Covas, que lidera corrente que se opõe à liderança
de Luiz henrique. O ministério não foi extinto, conforme anunciado
por ,círculos do governo com o objetivo de desgastar o PMDB. É
provavel que seja mantida a política na área da informática e que se 5 



reduzam ainda mais os recursos destinados à ciência e tecnologia no 
, pais. 

- Ministério da Saúde: sai Roberto Santos, assumindo o deputado
federal paranaense (ex-ARENA e hoje PMDB) Luiz Carlos Borges da.
Silveira, médico, agropecuarista e coordenador do grupo "Centro
Democrático" da ala con�ervadora do PMDB, deslocando-se o equilíbrio
de forças no partido e reforçando-se o prestígio de Antônio Carlos
Magalhães na área do PFL. Mais à direita, portanto e, também com
evidente motivo: desgastar o governador Waldyr Pires. O ministério
deverá ser conduzido com mediocridade, sem qualquer ação diante dos
graves problemas do país nesta área e, possivelmente, terá maiores
verbas para utilizar em programas de natureza eleitoreira.

- Ministério do Desenvolvimento Urbano: sai Denis Schwartz, assumindo
o deputado baiano Prisco Viana (ex-ARENA e ex-PDS, que está no PMDB
desde março de 1986), em manobra que visa reforçar as tendências_
mais conservadoras no PMDB e, principalmente; o círculo de amigos do
pres{dente Sarney. O ministério não foi extinto, conforme anunciado.
Certamente terá mais recursos, tanto internos (através da Caixa
Econômica Federal, que será incorporada ao ministério) como externos
(através de contrato recém-assinado com o Banco Mundial de US$400
milhões para o setor de transportes urbanos). Deverá ser utilizado
por Sarney e seus amigos como um dos principais instrumentos de
pressão, corrupção e cooptaçãao política.

- Ministério da Educação: sai Jorge Bornhausen. Até concluirmos esta
edição não estava definido pelo PFL qual o seu substituto. As duas
hipóteses mais prováveis são: Divaldo Suruagy (senador do PFL de
Alagoas)-- evidente manobra para desgastar o governador Collor de
Mello-- ou Hugo Napoleão (senador do PFL do Piauí). É uma manobra
interna no PFL e deverá ser resolvida internamente. O ministério
deverá permanecer como um dos piores,ern desempenho-- sem reformas da
educação-- e como um dos principais ins·trumentos de pressão política
pelas verbas que manipula.

- Ministério da Reforma Agrária: o recém-nomeado ministro Jader
Barbalho, empossado dia 22 de setembro, é surpreendido com a
extinção do INCRA (que ele anunciou no dia 22 de outubro, depois que
os jornais já haviam noticiado). O ministério, apesar de
providências em curso (ver análise setorial) deverá continuar
inoperante até porque teve suas verbas para 1988 reduzidas
recentemente.

Urna análise inicial indica que, no conjunto: 

- Ascenderam políticos e amigos de Sarney que resultam de composições
para reforçar o seu poder pessoal e a sua política de continuÍsmo.

- Foi ampliada a participação de políticos mais conservadores,
6 

buscando-se reforçar as tendências mais à direita nos trabalhos da 
Constituinte e desgastar as lideranças mais identificadas com os 
interesses populares (Waldyr Pires e Mário Covas). 

- Foi, também, ampliada a pressão política e a capacidade de cooptação
administrativa em favor dos interesses do grupo conservador que
apoia Sarney: nomeaçõe para cargos, ampliação do empreguismo e uso
de recursos públicos, além do amplo 'favorecimento de interesses de

• 
grupos. Tudo isso é perfeitamente previsível nos próximos meses.

• 

Não custa nada comparar este quadro-- real, concreto e todo ele feito 
de gestos-- com a manchete do dia 1 de outubro: "Sarney promete mais 
justiça social". 

A ESCALADA DA DIREITA E SUA ARTICULAÇÃO EXT.ERNA 

Às vésperas da instalação da Comissão de Sistematização da 
Constituinte, foi proposto um programa de governo que, no fundo, 
procurava organizar um bloco conservador para votar urna Constituição 
de perfil formal democrático, mas de conteúdo autoritário, 
centralizador, retrÓgado e inócuo diante das profundas desigualdades 
sociais. Foi sintomático o afastamento Sarney-Ulysses que caracterizou 
esta fase: Sarney não comparece ao aniversário de Ulysses e este nao 
comparece ao lançamento do Plano de Ação Governamental (ao qual nao 
compareceu também Marco Maciel). 

O governo Sarney, é preciso lembrar, já expediu 87 decretos-lei, ou 
seja uma média de um decreto-lei a cada dez dias de governo (Jornal do
,Brasil, 6 de outubro). A estas intervenções do sarneyismo, inclusive 
atropelando a Constituinte, somam-se outros movimentos, como o 
pronunciamento de Figueiredo e a organização de um "movimento 
democrático" com a participação ostensiva de oficiais superiores do 
Exército pertencentes à ativa. Some-se a isto o "grampeamento" cios 
telefones de Mário Covas (submetidos à escuta pelo SNI ou por Órgãos 
para-militares) e a sabotagem com o avião do governador Waldyr Pires 
(foi colocado um rnapadentro do tanque de gasolina o que, certamente, 
provocaria um acidente fatal). Assiste-se, assim, a uma escalada da 
direita. O avanço da direita é "alarmante e desestabilizador", dizia o 
senador Severo Gomes (Folha de São Paulo, 19 de outubro). 

Pode-se discordar da forma e dos objetivos da negociaçao da dívida 
externa. Mas uma coisa é a crítica que parte de instituições que 
procuram analisar as nossas realidades-- como é o caso do IBASE. Outra 
coisa é a crítica que parte do próprio governo, onde começam o� boatos 
sobre a queda de Bresser e a nomeação de Mário Henrique Sirnonsen para 
o Planejamento ... AÍ fica clara toda urna articulação entre os
movimentos de continuÍsmo, dentro do governo, que procuram
desestabilizar a moratória com o apoio das forças que governa�am o
país por longos anos e que praticam a transação explícita com o

7 



capital financeiro internacional (Simonsen). 

A esta articulação não falta evidentemente a mais ampla cobertura 
jornalística (Veja, 14 de outubro) qu& coloca o Brasil na contra-mão 
da história caso não acabemos com a lei de informática, · não 
desmontemos a PETROBRÁS ou não se amplie a internacionalização sob os 
auspícios do FMI e de baQcos privados internacionais, 

Esta mesma imprensa coloca o mundo à beira de uma crise caso o Brasil 
não pague simbolicamente US$600 milhões aos banqueiros internacionais. 
Não se divulga.Ô que isso pode significar: casas para 300 mil famílias 
(ou 1.500.000 pessoas) ou escolas para 1.200.000 crianças ou postos de 
saúde para 6.000.000 de pessoas. Isto não é simbólico. Os bancos não 
precisam dos US$600 milhões para sobreviver; as populações mais pobres 
precisam. 

A crise da Bolsa de Nova Iorque acaba deixando bem claro que, se 
existe uma bomba, ela não será a dívida externa. Será o déficit 
comercial americano, a corrida armamentista e a falta de urna for.te 
política de ampliação do comércio internacional em bases justas e s·ern 
protecionismos, aliada ao envelhecimento ou desvirtuamento de 
instituições internacionais como o FMI e o Banco Mundial que, hoje, 
servem apenas aos interesses dos países centrais. 

O fato é que, embora parcial, a moratória já dura 7 meses, nao gerou 
graves retaliações para o país e melhorou nossas contas externas. 
Deveremos pagar US$9,2 bilhões em 1987 (e pagamos US$10,8 bilhões no 
ano passado) como transferências financeiras. Não tem sentido, 
portanto, o anúncio de Bresser Pereira (Jornal do Brasil, 17 de 
outubro) de que o Brasil iria suspender a moratória. Em primeiro 
lugar, porque já estamos pagando urna boa parte dos juros e do capital 
de nossa dívida. Em segundo lugar, porque não existe nenhuma 
contrapartida para isso. E em terceirü lugar, porque não é urna questão 
de sobrevivência para os bancos. 

NOVOS ATORES? 

Surgem em cena novos atores que deveriam ocupar papeis secundários-
corno é o caso do ministro Ronaldo Costa Couto, burocrata guindado a 
articulador político e Frota Neto, por.ta-voz promovido a analista 
político. Desaparecem alguns ministros que poderiam ser importantes 
neste momento, corno é o caso de Pazzianotto, que parece nem ser mais 
ministro do Trabalho. Mas surgem também alguns atores que, afinal, são 
impo.rtantes mesmo. Devem ser destacados: 

- O Pensamento Nacional das Bases Empresariais (PNBE), com um discurªo
liberalizante, que juntou 2.000 empresários no dia 5 de outubro em
São Paulo, no Anhernbi e que deu respaldo às posições de Bresser
Pereira.
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A Autolatina-- associação da Volkswagen com a Ford-- anuncia erealiza um "lo k t" ( - f . c -ou nao ornecimento de seus produtos) para pressionar o aumento de preços, infringindo a lei, às claras. E emseguida, demite 2.000 funcionários. Não é preciso aprofund�r a comparação entre estes atores. Embora os seus interesses seconfundem em muitos casos, pelo menos neste momento parecem seguir
caminhos diferentes. 

Tudo indica que o projeto do governo, das Zonas de Produção para 
Exportação (inspirado em estudo do Banco Mundial), articula-se com as 
propostas de conversão da dívida em ativos de empresas brasileiras. 
Este modelo, além de não resolver a dívida externa, choca-se com 0 

interesse de empresas nacionais, acostumadas às entradas de 
transnacionais que se instalam no Brasil para "ajudar" o esforço 
exportador e acabam tomando o mercado interno, mas não tão acomodadas 
que aceitem um mecanismo que significa a sua eliminação. 

TRAJETÓRIA E PERSPECTIVAS DO GOVERNO 

O governo percorreu urna trajetória onde, inicialmente, traiu o 
compromisso de transição, dando sua opçao ao patrirnonialisrno e nao 
enxergando a modernidade. E agora se choca frontalmente com a 
Constituinte, trocando sua açao dentro da legalidade por um gesto de 
nítida subversão. 

Está diante de um impasse. É cedo para dizer que o governo Sarney 
acabou. Está desgastado, sem dúvida, mas ainda tem fôlego-- o fôlego 
dos grupos dominantes. Mas dispõe de apoio político precário. Os 
governadores de hoje não são como os de ontem-- basta comparar 
Montoro, Brizola e Tancredo com Quércia, Moreira e Cardoso. Suas 
atitudes ambíguas começam a significar perda de apoios políticos. 

Existem as contradições dos grupos que estão no �oder. E existem, sem 
dúvidas, movimentos fortes e consequentes, corno e o nosso sindicalismo 
ou os movimentos dos sem-terra, que não se desagregaram, mas continuam 
se organizando e atuando intensamente. 

Assim, embora existam fortes articulações entre o processo político 
conduzido pelo governo, a "mídia" e os interesses do capital 
financeiro internacional, pode-se prever que os trabalhos da 
Constituinte vão prosseguir. Existirá urna votação final decisiva para 
o perfil político dos partidos e, em seguida, haverá urna eleição para
presidente. Nestes dois momentos estará definida urna nova face desta
naçao, certamente influenciada pelo clima de insatisfação geral que
estamos vendo e vivendo.

9 



CONCLUSÃO: O GOVERNO ABUSA DO POVO

No dia 21 de outubro, o cardeal-arcebispo de São Paulo, D.Paulo
Evaristo Arns, disse aquilo que todos sentem: "As autoridades têm 
abusado demais da paciêpcia do povo". Conforme suas palavras: "Estamos 
sendo conduzidos por uma política sempre ambígua e isso o povo simples 
não suporta" (Folha de São Paulo, 21 de outubro). 

O quadro oferecido pelos acontecimentos deste mês não é animador. A 
crise se aprofunda e agora ela não é apenas econômica, nem reside nas 
fortes tensões sociais de elevado potencial desagregador de nossa 
frágil organização política. Ela já é de natureza institucional. É uma 
crise de poder, onde o desgaste do Executivo não pode mais ser 
encoberto pela maciça cobertura da imprensa. E onde os partidos 
políticos já não encontram mais soluções, apenas adiamentos. 

O poder. Onde está o poder? 

Tudo indica que está na Constituinte. É dali que devem partir os 
sinais de que a transição liberal democrática é possível porque é 
desejo da maioria. É ali que se encontram as esperanças de construç�o 
de uma sociedade moderna, ajustada aos tempos que vivemos e as 
necessidades básicas das maiorias. 

Assim, embora o quadro não seja animador, é preciso lembrar que 
vivemos um momento e um processo. O momento pode até ser de sucesso 
para as forças mais conservadoras do que aí está. Mas o processo é, 
inegavelmente, no caminho da democracia. 

NOTAS 

- "Ele é macho, e me faz sentir rainha", foi assim que a manchete do
Jornal do Brasil, 17 de outubro, explicou porque as moças de classe
média se apaixonam pelos marginais. São declarações de Lara Goulart,
19 anos, mulher de Paulo Cesar dos Reis Encina, o Paulo Maluco-
irmão de Escadinha, o famoso traficante do tóxicos. A manchete nao
deu destaque, porém, a outros aspectos da questão que é bom
assinalar: Lara abandonou sua casa em Copacabana e foi morar na
favela do Juramento onde se sente mais segura, "lá todos são amigos
e todos me re,speitam". E explicou melhor: "O asfalto é podre e não
existe diferença entre bandido e polícia. A primeira mulher de
Paulo, a Conceição, foi torturada pelo delegado Hélio VÍgio, que fez
do seu Útero um repolho, o próprio Paulo tem doze costelas
fraturadas, perdeu um rim e é cego de um olho. Tudo por causa de
tortura." Ficamos, assim, sabendo mais um pouco como atua a polícia,
embora nao se tenha dado a menor atenção aos métodos policiais
denunciados... Até porque-- quem sabe?-- isso nao é nenhuma
novidade. 10 
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Política Trabalhista 

QUADRO ATUAL: NEGOCIAÇÃO E CONFLITO NAS RELAÇÕES DE TRABALHO 

O FATO MARCANTE DO MtS FOI A INTERVENÇÃO DAS TROPAS DO EXÉRCITO 
NA GREVE DOS OPERÁRIOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL NA USINA DE ITAIPU: 
16 TRABALHADORES FICARAM FERIDOS A GOLPES DE BAIONETA. ENQUANTO 
ISSO, A COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO, DA CONTITUINTE, APROVOU 
ALGUMAS CONQUISTAS SOCIAIS. AS .MAIS IMPORTANTES FORAM: 
ESTABILIDADE DE EMPREGO, JORNADA DE 44 HORAS SEMANAIS, DIREITO 
IRRESTRITO DE GREVE E DUPLICAçÃO DO PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS. 

O mes de outubro foi de intensa negociação (com alguns conflitos) na 
área trabalhista e teve o fim de várias greves. Pelo menos quatro 
sindicatos de petroleiros (cerca de 6 mil trabalhadores) realizaram 
paralisação de 24 horas para forçar a PETROBRÁS a apresentar uma 
contraproposta salarial. A novidade deste ano, além da conquista de 
aumento real de 10%, na campanha salarial nacional dos petroleiros, 
ficou por conta da participação pessoal do Coronel Ozires Silva, 
presidente da PETROBRÁS, que negociou diretamente com os 
representantes dos 16 sindicatos dos petroleiros, que representam toda 
a categoria. O fato representa um recuo por parte do coronel Ozires, 
que até agora preferia militarizar os conflitos trabalhistas em vez de 
recorrer à negociação política. 

Os servidores da Previdência Social (cerca de 205 mil), depois de 
vinte dias em greve, também resolveram retornar ao trabalho, já que 
conseguiram reabrir o canal de negociação com o Ministério da 
Previdência. Com um acordo bastante razoável, ou seja, um empréstimo 
no valor de um salário a ser pago em duas parcelas a partir de 
outubro, os previdenciários se consideram em estado de greve, pois 
ainda negociam a suspensão das punições aplicadas no decorrer das 
greves de 87 e 86. 

Mas o principal acontecimento na área trabalhista foi a greve de 8 mil 
trabalhadores das áreas de construção civil da usina hidrelétrica de 
Itaipu. O que parecia ser mais um simples movimento reivindicatório, 
onde os trabalhadores pediam reposição salarial, redução da jornada de 
trabalho e garantia no emprego, acabou por se transformar em um dos 
mais graves conflitos trabalhistas da "Nova República", devido a uma 
intervenção direta do Exército •. Dezesseis pessoas ficaram feridas, uma 
delas com o pulmão perfurado por baioneta, em consequência da ação de 
soldados do Exército. 

A i�timidação por parte do Exército não impediu que os operários, 
depois de cinco dias de greve, conseguissem um reajuste de 20% nos 
salários a partir de setembro, o pagamento dos dias parados e a 
promessa de reduzir o ritmo das demissões provocadas pelo encerramento 

11 



de algumas etapas da obra da hidrelétrica de Itaipu. O que ocorreu em 
Itaipu não foi apenas "uma desastrada e inepta ação militar" segundo a 
revista Veja (7 de outubro), mas a prova evidente dos limites da 
política trabalhista do governo Sarney. Sempre que se considerar as 

áreas ditas de segurança nacional, haverá a possibilidade da 
intimidação e violência contra os trabalhadores, deixando em segundo 
plano a livre negociação entre patrões e empregados, tão apregoada 
pelos empresários defensores da "livre iniciativa" e da diminuição da 
intervenção estatal. 

AS CONQUISTAS NA CONSTITUINTE 

Os trabalhadores obtiveram várias conquistas nas votações da Comissão 
de Sistematização da Constituinte no capítulo sobre os direitos 
sociais. Além da estabilidade no emprego, direito irrestrito de greve 
e da jornada de trabalho de 44 horas, a comissão votou pela duplicação 
do valor das horas extras e pelo aumento de três para quatro meses a

licença-gestante. Dois outros Ítens significativos também se 
transformaram em princípio constitucional: a inclusão do piso salarial 
e a proibição de discriminação salarial por motivo de sexo� cor e 
estado civil. A seguir relacionamos os pontos mais importantes 
aprovados pela comissao: 

=====================================================-=-=-------------

COMISSÃO DE SISTEMAT_IZAÇÃO DA CONSTITUINTE 
----------------------------------------------------------------------

Capítulo II, do Artigo 60. ao 120. 
' 

----------------------------------------------------------------------

DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES URBANOS E RURAIS 

Artigo 60.

trabalhadores 
sua condição 

(7o. do novo texto) - são direitos sociais dos 
urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de 

social: 

I - garantia de emprego, protegido contra despedida imotivada, assim 
entendida a que não se fundar em: 

a) contrato a termo, nas condições e prazos da lei;
b) falta grave, assim conceituada �m lei;
C) justa causa, fundada em fato econômico intransponível, tecnológico

ou em infortúnio na empresa, de acordo com critérios estabelecidos
na legislação do trabalho;

II - seguro-desemprego, em caso de desemprego 
IV - salário-mínimo nacionalmente unificado 

suas necessidades básicas e às de sua 
periódicos de modo a preservar seu poder 
vinculação para qualquer fim. ( ..• ) 

involuntário( ... ); 
capaz de satisfazer às 
família, com reajustes 
aquisitivo, vedada sua 

• 
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IX - participação nos lucros, desvinculada da 
da empresa, conforme definido em 
coletiva( ••• ); 

remuneração, e na gestão
lei· ou em negociação

XI - duração máxima de trabalho normal semanal de 44 horas e jornada 
diária não superior a 8 horas; 

jornada máxima de seis horas pa�a o trabalho realizado em turnos 
ininterruptos de revezamento( ••• ); 

XII 

XIV - serviços extraordinários com remuneração em dobro; 

Artigo 9o. (lOOo. do novo texto) - É livre a associação profissional e 
sindical. 

Parág. lo. - É vedada ao Poder Público qualquer interferência na 
organização, sindical e a lei nao poderá exigir a 

autorização do Estado para a fundação de sindicato, 
ressalvado o disposto nos parágrafos 2o. e 3o. deste 
artigo. . _ 

Parág. 2o. - Não será constituída mais de uma organizaçao sindical, em 
qualquer grau, repesentativa de uma categoria 
profissional ou econômica, na mesma base territorial, 
definida pelos trabalhadores e emptegadores, 
respectivamente, nao podendo ser inferior à de um 
município. ( •.• ) . , ' 

S - A lei· n-ao obrigará a filiação aos sindicatos, e ninguem Parag.. o. 
será obrigado a mantê-la. 

Parág. 60. - Aplicam-se à- organização dos �irt1i?atos rurais e das
colônias de pescadores, os principias adotados para os 
sindicatos urbanos, nas condições da lei • 

Parág. 7o. - É assegurada aos sindicatos, com obrigatoriedade, 
participação nas negociações coletivas de trabalho. 

Parág. 80. - Os aposentados terão direito a votar e a ser votados nas 
organizações sindicais. 

Artigo lOo. (llo. do novo texto) - É livre a 
iniciativa patronal, competindo aos trabalhadore�
oportunidade e o âmbito de interesses que deverao 
defender. 

greve, 
decidir 

por 

vedada a 

sobre a 
meio dela 

' 
1 - Na hiºpo'tese de greve, serao adotadas providências pelasParag. o, 

- d entidades sindicais que garantam a manutençao os 
serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades

inadiáveis da comunidade. , . , 
Parág. 2o. - os abusos cometidos sujeitam seus responsaveis as penas

da lei. ( .•. ) 
=======================================--------

-
--

--

Fonte: O Globo, 17 de outubro. 

Não resta dúvida que muitos dos artigos aprovados atendem a 

reivindicações dos trabalhadores. Isto significa q�e,_apesar da pouca
mobilização de massa durante os trabalhos da Constituinte (apenas as 
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lideranças sindicais estão participando ativamente em Brasília), a 
Comissão de Sistematização resolveu levar em conta o peso e a força 
política que hoje o movimento sindical e os trabalhadores possuem, 
conquistados durante os Últimos anos. 

Os dispositivos mais polêmicos que foram aprovados, como a 
estabilidade, pagamento em dobro das horas extras, a unicidade e 
contribuição sindical ainda poderão ser objeto de disputa no plenário 
da Constituinte. Mas são questões de difícil reversão, devido à 
necessidade de obter pelo menos 281 votos para derrubar o que já foi 
aprovado pela Comissão de Sistematização da Constituinte. 

OUTROS FATOS RELEVANTES 

- No dia 5 de outubro, os três principais líderes do movimento dos
previdenciários prestaram depoimento no DOPS da Polícia Federal.
Antonio Carlos de Andrade, um dos líderes, denunciou que o processo
foi aberto no Ministério da Justiça por solicitação do ministro da
Previdência, Raphael de Almeida Magalhães.

- Estudo publicado pelo DIEESE (Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos sócio-Econômicos) constata que, enquanto a
economia como um todo apresentou uma taxa de crescimento de 21%, o
salário médio real caiu 48%, o que indica que US$22 bilhões foram
transferidos do fator trabalho para o fator capital. Isto significa
também maior concentraçâo de renda, que prossegue na "Nova
República".

CONCLUSÃO 

As declarações de Pazzianotto sobre as conquistas "excessivas" dos 
trabalhadores na Constituinte, a intervenção militar em Itaipu, o 
processo aberto na Polícia Federal contra líderes dos previdenciários, 
sem dúvida alguma marcam o profundo retrocesso na política trabalhista 
da administração Sarney. Se antes existia uma distância muito grande 
entre o discurso que prometia mudanças e a realidade que permanecia 
sem maiores modificações, agora o que se vê é uma volta para posições 
retrÓgadas que não atendem as reivindicações dos trabalhadores até 
mesmo no nível do discurso. Para o ministro da Previdência, o 
movimento dos previdenciários busca apenas o "confronto para servir a 
objetivos meramente políticos e não aos reais interesses da classe 
previdenciária". Raphael de Almeida, negando legitimidade a um comando 
de greve de 200 mil previdenciários, retorna ao discurso da "Velha 
República", que nao admitia os trabalhadores como atores sociais 
legítimos. 

A perspectiva parece apontar para um fim melancólico da gestão do 
ministro Pazzianotto. Ofuscado pelo brilho do resgate dos direitos 
sociais feito pela Comissão de Sistematização da Constituinte, restará 
ao ministro do Trabalho permanecer atuando sem maior peso político, 
aguardando o desfecho dos trabalhos da Constituinte, e continuar 
sonhando com a Prefeitura de São Paulo. 
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Politica Nuclear 

O GOVERNO, APESAR DO ACIDENTE DE GOIÂNIA, AINDA NÃO TEM UMA 
POLÍTICA DE SEGURANÇA DEFINIDA PARA A ÁREA NUCLEAR. A 
RESPONSABILIDADE PELO ASSUNTO AINDA É DA CASA MILITAR DO PALÁCIO 
DO PLANALTO. E OS GASTOS COM AS PESQUISAS ATÔMICAS, CONSTRUÇÃO 
DE SUBMARINOS NUCLEARES E USINAS NÃO É PROPORCIONAL AO QUE É 
INVESTIDO NA SEGURANÇA DA POPULAç.ÃO. 

Quais foram as medidas tomadas para o acidente de contaminação com 
césio 137 em Goiânia? Este problema poderia ser evitado? Tais 
perguntas revelam a preocupação de toda a sociedade com o que ocorreu 
em Goiás. Mais que nunca, a ausência de uma verdadeira política 
nuclear, por parte do governo, ficou evidente. Em outubro a Sociedade 
Brasileira de Física reuniu-se para discutir alguns aspectos técnicos 
da maior importância política. E também o físico Luiz Pinguelli Rosa, 
da Coordenação de Programas de Pós-Graduação em Engenharia (COPPE), 
após diversas discussões, elaborou o documento Algumas questões 
técnicas sobre o acidente radioativo. A partir destes relatos, o 
Boletim PG deste mes apresenta um panorama do que realmente aconteceu 
e, quem sabe, do que poderia ter sido evitado, neste grave acidente 
nuclear. 

AS MEDIDAS TOMADAS 

Apesar das medidas tomadas serem consideradas basicamente corretas, 
principalmente pela emergência e disponibilidade de recursos, alguns 
pontos estão sendo questíonados. Em primeiro lugar, seria importante a 
divulgação periódica de um boletim técnico, de preferência diário. 
Isto nao e feito e a divulgação acontece quando as autoridades 
resolvem fazê-la. Outro ponto é que o critério para liberar as áreas 
contaminadas precisa ser melhor avaliado. Isto porque os efeitos a 
longo prazo de pequenas doses ainda não é bem conhecido. 

Um risco que precisa ser levado em conta é a penetração do cesio 137 
no solo, pois ele se apresenta em forma de pó. Dependendo do terreno , 
da chuva ou da profundidade do lençol de água, o material pode 
espalhar-se antes de completar-se a descontaminação. Torna-se urgente, 
portanto, o estudo da possibilidade de perigo fora das áreas 
reconhecidamente atingidas. 

As alternativas para local de guardar o lixo radioativo também não 
foram definidas pelo governo. O sítio da Serra da Cachimbo, cogitado e 
depois cancelado �s pressas pelos responsáveis, não estava entre os 
locais analisados em seminários e textos técnicos para armazenar o 
material. 

Todos estes fatores, determinados por especialistas no assunto, 
comprovam que as medidas tomadas depois do acidente ainda deixam a 
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desejar em segurança e tranquilidade para as populações envolvidas. SÓ 
que, daqui para a frente, é importante pensar no que se pode fazer 
para evitar novas tragédias como esta, que já custou três vidas, ainda 
em outubro. 

PREVENÇÃO DO ACIDENTE 

As críticas mais fortes estão situadas no aspecto da prevenção de 
acidentes. Sabe-se que a responsabilidade de fiscalização destas áreas 

'e da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), definida em lei de 
1974 (no. 6189). Mas também as secretarias estaduais de saúde têm que 
prestar contas à população. Cabe a estas, segundo decreto de 1976 
( 77052), fiscalizar todos os serviços de substâncias r.adioativas. 
Logo, a irresponsabilidade de jogo-de-empurra das autoridades fica 
nítida: cabe aos Órgãos públicos atuarem de maneira integrada e nao 
tentarem repassar suas funções. 

Outro ponto falho na fiscalização da CNEN é o acompanhamento. Se 
existe um certo rigor durante a fase das instalações, depois que as 
aparelhagens estão ·instaladas não existe um sistema confiável para 
acompanhar o uso do material radioativo. 

Existe uma reivindicação importante, da comunidade científica que 
trata do assunto. É que os gastos com segurança sejam incluídos nas 
verbas do programa nuclear. A decisão de liberar recursos para a CNEN 
passa pela Casa Militar da Presidência da República e pela Secretaria 
do Conselho de Segurança Nacional. Portanto, não deve ser omitida a 
responsabilidade destes Órgãos nos acidentes que acontecem. Parece 
injustificável que, enquanto o poder público destina centenas de 
milhões de dÓ�ares às centrais nucleares e às aplicações militares 
(submarino nuclear), faltem recursos para proteção da população contra 
a radiação nuclear. 

Percebe-se claramente que nao existe um equilíbrio entre o 
desenvolvimento nuclear e a fiscalização. Tanto que a CNEN acumula 
estas funções. A recomendação das entidades científicas envolvidas no 
assunto é que se crie uma comissão nacional de radioproteção e 
segurança nuclear, que se encarregaria da parte fiscalizadora. 

Tudo isso leva a uma questão crucial: a necessidade de democratização 
da área nuclear. A segurança da população contra acidentes nucleares 
exige maior participação das comunidades e da sociedade em geral, não 
devendo ficar restrita a decisões de um sistema fechado-- uma 
permanencia da ideologia de segurança nacional herdada do 
autoritarismo. Quando se discutiu o plano de emergência para um caso 
de acidente grave com o reator de Angra dos Reis (RJ), verificou-se 
que era um plano inadequado, precário. O governo não implementou as 
medidas propostas pelas comissões que ele convocou e pouco alterou o 
plano de emergência de Angra, onde há toneladas de material radioativo 
acumulado. 
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A lição trágica de Goiânia recoloca esta questão na ordem do dia. Há 
milhares de fontes·radioativas de intensidade semelhante que exigem o 
cumprimento das normas de proteção. 

CONCLUSÃO 

Na manhã de 21 de outubro, uma das entradas do Túnel Rebouças (via 
essencial de escoamento do tráfego urbano), na cidade do Rio de 
Janeiro, desabou. Qualquer exame técnico mostraria que o desabamento 
estava para ocorrer a qualquer momento. A chuva fina da madrugada foi 
a gota d'água. Por sorte, não houve vítimas, mas a cidade passou por 
dois dias de cão, com prejuízos incalculáveis. 

Estes dois "acidentes", aparentemente sem relação, sao apenas dois 
exemplos de centenas de outros ocorrendo no dia-a-dia dos brasileiros. 
Como vemos, essa mistura de corrupçao, incompetência, 
irresponsabilidade e privilégio dos interesses pessoais ou 
empresariais sobre o interesse público, às vezes torna-se explosiva ••. 
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Política Agrária 

A POLÍTICA AGRÁRIA DO GOVERNO EM OUTUBRO FICOU MAIS NÍTIDA: A 
EXTINÇÃO DO INCRA E AS DIFICULDADES PARA NOVAS DESAPROPRIAÇÕES 
DE TERRA DEIXAM O QUADRO MAIS NÍTIDO. ENQUANTO ISSO, CONTINUA A 
INSATISFAçÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES EM TODO O PAÍS. EM 
PERNAMBUCO, A GREVE DOS CANAVIEIROS FOI CONSIDERADA UMA 
CONQUISTA PELA CATEGORIA, APESAR DA REPRESSÃO DOS PROPRIETÁRIOS. 

Ao celebrar, no dia 17_de outubro
1 

o Dia Mundial da Alimentação, a FAO
(Organização das Naçoes Unidas para a Agricultura e Alimentação) 
elegeu como temª,Pª:ª este ano a situação dos pequenos agricultores.
Isto porque o orgao reconhece as dificuldades que eles enfrentam 
especialmente nos países do terceiro mundo: dificuldade de acesso ·i
terra (devido à concentração fundiária) e crédito rural pequeno 
(políticas agrÍcolns e garantias de crédito). 

Os pequenos agricultores brasileiros, que sofrem estes problemas, 
organizaram no início do mês (dias 5, 6 e 7 de outubro) uma caravana a 
Brasflia para cobr�r

_do gove�no a realização da reforma agrária e a
adoçao �e

. 
uma politica agricola que lhes garanta a atividade

agropecµaria. Os 5 mil agricultores presentes marcaram uma audiência 
com o ministro Paulo Brossard, que (para variar) se recusou a recebê
los, e fizeram uma manif�stação em fr:nte à embaixada americana para,
dentr� outros pontos, manifestar o repudio ao tratamento dispensado ao 
Brasil na questão da dívida exter�a. 

Cabe assinalár, aind�, que outubro foi um mes marcado pela discussão 
sobre a reforma ministerial, especulando-se sobre a possibilidade de 
e�tinção do MIRAD (Ministério da Reforma e Desenvolvimento Agrário).
Finalmente, no dia 21, foi decidida a extinção do INCRA (preservando
se o MIRAD) e a criação do INTER (Instituto Jurídico de Terras 
�ur�i�), com

_ � �inalid�de exclusiva de promover a desapropriação
JU�icial dos imoveis rurais, cobranças de impostos específicos, etc. O 
mais grave: o decreto que extinguiu.o INCRA propõe "disciplinar" a 
desapropriação por interesse social, com uma série de salvaguardas que 
torna mais clara a tendência anti-reforma agrária no governo Sarney. 

A POLÍTICA AGRÍCOLA 

O governo decidiu, nos Últimos dias de setembro, acabar com o deságio 
nos_ pre9os �Íni�os ,

de produtos de m�dios e grandes produtores, que
havia sido instituido no pacote agr1cola de junho de 87 (comentado no 
Boletim PG de agosto de 1987). Essa decisão foi tomada em nome da 
p�ssÍvel redução na área plantada de alguns produtos, especialmente o 
milho. Mas pode-s: atribuí-la também à pressão exercida pelos grandes 
produt�res, atraves de suas entidades (leia-se Confederação Nacional 
da Agricultura, UDR, etc), que se sentiram prejudicados com aquela 
medida. 
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Enquanto 01;3 grandes e médios produtores foram beneficiados·com o fim 
do deságio nos preços mínimos, os banqueiros continuam reclamando da 
dificuldade de cumprir a obrigatoriedade mensal de emprés�imos .aos 
mini e pequenos produtores. 

AS DECISÕES DA CONSTITUINTE 

• A Comissão de Sistematização tomou três decisões ligadas. à política
agrária, em outubro. Aprovou uma emenda do senador Né]son 'carneiro
(PMDB-RJ) que proíbe a penhora de propriedades rurais de até 25
hectares para pagamento de qualqu,er débito, que vai beneficiar os mini
e pequenos produtores, sempre ameaçados com a perda de suas terras em
função de créditos bancários. Cabe ·lembrar que muitos produtores
·perderam suas terras este .ano porque nao aguentaram os juros
bancários.

• 

Ao tratar do direito de _propriedade, foi introduzida a palavra
"prévia" antes de "justa indenização", no caso de desapropriação por
necessidade, utilidade pública ou por interêsse social. Isto vai
dificultar as desapropriações de imóveis rurais para a reforma, . 
agraria .. Resta aguardar a votação do artigo 210 do anteprojeto, que
diz que as desapropriações por interêsse social para a reforma agrária
devem ser pagas mediante Títulos da Dívida Agrária.

Outra decisão: a Comissão de Sistematização concedeu aos trabalhadores
rurais os mesmos benefícios dos trabalhadores urbanos: FGTS, PIS-PASEP
etc. Como se pode notar, as medidas aprovadas até agora ora favorecem
os pequenos agricultores, ora os prejudicam, sem muita coerência entre
si.

FATOS RELEVANTES 

- Foi divulgado, no dia 30 de setembro, o PAG (Programa de Ação
Governamental), elaborado pela SEPLAN (Secretaria de Planejamento da
Presidênci·a da República), que contém metas de, política econômica e
social para o periodo 1987-1991. No que diz respeito à agricultura,
o plano prevê um crescimento anual de 7,1% para a oferta de
alimentos básicos e de 3,7% na área plantada, com investimentos de
Cz$361 bilhões no quinquênio. O.PAG preve ainda gastos da ordem de
Cz$93,5 bilhões em programas de reforma agrária e apoio rural e
assentamento de um milhão de famílias até 1991. Trocando em miúdos:
o PAG pretende cumprir as metas do PNRA (Plano Nacional de Reforma
Agrária)-- em vigor há dois anos e que não vem sendo cumprido pela
evidente falta de vontade política do governo Sarney de executar uma
reformá agrária em nosso país.

- O decreto-lei que extinguiu o MIRAD tinha também um objetivo claro.
As limitações impostas para as desapropriações cujas áreas contínuas
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sejam inferiores a determinados l"i.mites . (v, tabela 

demonstram isso, 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

REGIÃO 

NO 
NE 
co 
cs 

LIMITE(ha) 

1500 

500 

1000 

250 

ÁREA MtDIA LATIFÓNDIO(ha) 

1353 

318 

·98l

110

----------------------------.-----==--=========---======== 

Fonte: Estatísticas Cadastrais, INCRA, 1986. 

abaixo) 

Tais medidas vísam os pequenos produtores brasileiros, que estariam 
temerosos de perderem suas terras em desapropriações. No entanto, os 
limites estabelecidos são superiores a área média dos latifúndios 
destas regioes. Considerando o conjunto destas medidas, pode-se 
concluir que a extinção do INCRA foi mais um sinal da falta de vontade 
política do atual governo em não fazer a reforma agrária. 

- No dia 28 de setembro, 250 mil trabalhadores rurais da zona
canavieira de Pernambuco encerraram uma greve que durou 8 dias e,
segundo avaliação da CONTAG (Confederação dos Trabalhadores da
Agricultura), obteve uma média de 95% de adesão. Muitos
proprietários de engenho intimidaram os grevistas utilizando
jagunços e administradores armados. O comando de greve sofreu
ameaças e a ação da polícia militar, em alguns _municípios, levou
alguns trabalhadores a furar a greve. Mas, de uma forma geral, os
grevistas superaram as ameaças e as dificuldades: reuniram-se em
assembléias para discutir a greve e as reivindicações; levantaram
fundo de greve; levaram para a delegacia fiscais de campo e jagunços
armados; defenderam lideranças ameaçadas; organizaram passeatas pela
cidade.

O resultado final da convençao foi um acordo, encaminhado pela 
Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Pernambuco (FETAPE), 
Sindicato da Indústria do Açúcar e Sindicato dos Cultivadores de Cana
de-AçÚcar ao Delegado Regional do Trabalho. Segundo o presidente da 
CONTAG, José Francisco, essa conquista representa um passo importante 
e agora a classe trabalhadora deverá lutar para que este acordo não 
fique somente no papel. Fonte: Primeira Página, Recife, 28 de 
setembroi Informe 2, Sindicatos, CONTAG, FETAPE, Recife, 2 de outubro, 
mimeo. 

• 
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INSTITUTO BRASILEIRO DE ANÁLISES 
SOCIAIS E ECONÔMICAS 

WTEAMENTOS CLANDESTINOS E IRREGULARES NO RIO DE JANEIRO 

O objetivo deste trabalho é fazer uma análise da experiência popula�
sobre loteamentos clandestinos no Rio de Janeiro. Esta análise esta 
inserida numa preocupação maior de ver como o movimento popular se encontra 
agora, como ele consegue controlar a ação do aparelho do Estado, como 
consegue dirigir essa ação para satisfazer suas necessidades práticas e 
concretas. 

A questão dos loteamentos clandestinos é um 
praticamente todas as metrópoles do Brasil. 
atinge centenas de milhares de pessoas e é um 
muitos anos. 

problema antigo, que afeta 
No caso do Rio de Janeiro, 
problema que se arrasta por 

A população sempre lutou contra os despejos, pela regularização e 
urbanização dos loteamentos, mas, nos Últimos anos essa luta deu um salto 
de qualidade e é esse salto que interessa aqui. Ou seja, como essa 
população foi à justiça e conseguiu sustar o pagamento de alguns 
loteamentos clandestinos, como a população organizada através da diretoria 
da FAf1ERJ (Federação das Associações de Moradores do Rio de Janeiro) que 
cuida especificamente desta questão, conseguiu levar o Estado a criar um 
núcleo de Procuradoria para cuidar dos loteamentos clandestinos. Qual foi a 
ação dessas associações de moradores dentr� desse núcleo e de que forma 
isso serviu para avançar a luta popular contra o despejo, pela 
regularização e urbanização desses loteamentos. 

A entrevista que se segue foi feita com Grazia, que vem acompanhando há 
nove anos esse problema junto com a população de Campo Grande, zona oeste 
do Rio de Janeiro, onde está a maior parte dos loteamentos clandestinos de 
nos�a região metropolitana. 

Em primeiro lugar, será feita uma descrição para que se saiba o número 
de pessoas envolvidas e das condições de vida dessa população. Depois, 
quais foram os avanços concretos não só em termos de ganhos mas em termos 
de novos campos de atuação, principalmente a questão da participação que no 
tempo da ditadura, todo mundo da esquerda, do movimento popular, era a

favor da participação, e da direita, as forças reacionárias, eram contra. 
Hoje a situação mudou. A direita, a nova direita, os liberais também, dizem 
que são a favor da participação, mas cada um entende participação como uma 
coisa diferente. O que é participação para o movimento popular? O que o 
movimento popular quer controlar? O que ele quer gerir? Onde ele quer 
interferir? 

Por outro lado, corno as forças que estão hoje no Estado tentam cooptar 
esse movimento popular, como elas tentam anestesiar esse movimento, 
trazendo para o nível do Estado todos os elementos de decisão, deixando a

população numa situação de expectativa, de esperar que se resolva por ela 
seus problemas. 

Essa experiência é muito rica porque mostra exatamente as dificuldades e 
possibilidades do movimento popular dentro do aparelho do Estado, mas ao 
mesmo tempo combina isso com a luta de rua, com a luta contra os despejos. 



Seria uma visão resumida da questão dos loteamentos clandestinos no Rio 
de Janeiro, uma experiencia que seguramente interessa a todos aqueles que 
em todos os pontos do Brasil, estão nessa luta. 

P - Grazia, como surgiu o movimento dos loteamentos clandestinos no Rio de 
Janeiro? 

R - Os movimentos de loteamentos clandestinos começam mesmo� de forma 
articulada, em maio de 1980, quando se fez pela primeira vez uma assembléia 
ger�l de bairros. Campo Grande eri o centro dessa articulação; cada bairro 
levava sua reivindicação e a reivindicação principal da grande maioria 

· desses bairros era a legalização dos loteamentos. SÓ que em 1980 nao se
tinha a clareza que se tem hoje. O que significa a legalização desses
loteamentos.

Antes de 1980 já haviam sido encaminhados três ou quatro processos na
justiça para reivindicar a legalização de loteamentos e, assim, forçar o

•loteador a cumprir suas obrigações de urbanização dos mesmos. Essas açoes 
na justiça começaram em 1978 e a Única que deu resultado terminou no ano
passado; as outras ainda continuam.

Logo no início, em 1979 e 1980, já se percebia que essa questão não era
jurídica, era uma questão muito mais política. Era interferir diretamente
no Estado, para o Estado tomar uma posição sobre os loteamentos.

A partir de então, com uma experiência de dois anos de tramitação na
justiça dessas ações, muitos foram os problemas. Quando, por exemplo, o
juiz não deixava que os moradores participassem das audiências, era feito
contato com a imprensa, caravanas de cem, cento e cinquenta pessoas. Se o
Juiz colocava o povo para fora, as pessoas entravam d� novo. Todas essas
coisas tiveram que ser feitas. Mesmo assim, a questão andava a passo lento.

SÓ em 1980 foi percebido que o movimento articulado é que teria mais
condições de pressionar o Estado e definir melhor a legalização e
urbanização dos loteamentos. Desde o início, a bandeira sempre foi a
legalização e a urbanização. Essa bandeira de luta pela legalização e
urbanização dos loteamentos, começada em 1980, continua até hoje.

P - Quantos loteamentos existem na região metropolitana do Rio e quantas 
pessoas estão envolvidas?

R - Da região metropolitana ainda nao se tem dados concretos, ainda nao se
fez o levantamento.

P - E no município?

R - No município do Rio de Janeiro são 430 a 450 aproximadamente. Quem fez
esse levantamento dos loteamentos irregulares foi o IPLAN-Rio (Instituto de
Planejamento Municipal - Rio). Não estando af computados os loteamentos
clandestinos. Se estes forem incluídos, haveria um acréscimo, naturalmente.

P - E as. pessoas?

R - Quanto às pessoas ainda não se chegou a uma conclusão. Imagina-se mais
ou menos 700 a 750 mil pessoas, sendo 500 mil na zona oeste.
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P - Fale um pouco mais da luta ... 

R - O ·movimento, antes do atual governo, foi se estendendo em 
manifestações, tentativas com algumas secretarias. A Secretaria de 
Desenvolvimento Social, naquela época, teve boas intenções. Começou um 
levantamento nos loteamentos, mas o levantamento terminou servindo muito 
mais para descobrir moradores que não haviam pago ao loteador, do que para 
identificar a situação do loteador. 

Uma vez qu: a lei federal de 1979 já havia saído, e
de Janeiro nao se levava em conta essa legislação 
alternativa que se tinha era entrar em ações coletivas 
direitos garantidos por essa lei. 

no município do Rio 
federal, a Única 

para reivindicar os 

Algumas pessoas do IBAM (Instituto Brasileiro de Administração 
Municipal), do IAB (Instituto dos Arquitetos do Brasil), ajudaram, mas�
ainda não se tinha idéia do alcance dessa lei. Muitos diziam que ela so 
vigorava para os loteamentos a partir de 1979, s� que a grande maioria dos 
loteamentos era de 50 anos atrás. Então o movimento partiu para reivindicar 
uma legislação municipal que desse conta dessas questões no município do 
Rio de Janeiro. 

A situação agravou-se com outros sérios problemas. O assassinato de urna 
pessoa de um loteamento, com suspeitas de que o mandante teria sido o 
loteador, como também .o despejo de moradores do loteamento Iracema, em 
Campo Grande, abandonado pelo loteador durante muitos anos e revendido por 
ele, em 1980, a um outro, que decidiu despejar todo mundo, tendo eles pago 
já os primeiros meses. Essa situação foi um marco, a partir do qual se 
conseguiu reverter o despejo e fazer com que os moradores de outros 
loteamentos se unissem com mais forças para dar um basta nessa questão. 

P - Corno é que se saiu do estágio das lutas contra os despejos para essa 
fase mais recente do núcleo de Procuradoria do Estado, corno é que foi o 
amadurecimento do movimento? 

R - Esses dados que eu dei foram estímulos para reivindicar urna legislação 
municipal, de nÚmero 234, que sai em 1981, feita às pressas pelo então 
prefeito, que queria calar i nossa boca. Foi feita urna manifestação contra 
o item dessa legislação que determinava que a taxa de melhoria dos
loteamentos fosse cobrada dos moradores. Depois dessa manifestação, foi
conseguido, enfim, que essa legislação (lei 234), estivesse mais adequada
ao espírito da lei 6766 de 1979, ou seja, dando instrumentos aos municípios
para executar judicialmente os loteadores e exercer o papel do loteador nos
loteamentos. Essa foi a primeira vitória no plano político.

P - Exercer o papel de loteador no sentido de urbanização? 

R - t, no sentido de urbanização. Essa foi uma grande vitória que 
repercutiu no Rio de Janeiro todo. Mas o governo não executou nada. Havia 
um prazo para o loteador se apresentar e o movimento ficou esperando, mas 
ao mesmo tempo fiscalizando. Nada aconteceu porque foi um ano de eleições. 
1982, e isso significou uma baixa do movimento. 

A partir de 1982, com o novo governo, o movimento começa a ser 
rearticulado. Dizia-se que o Brizola iria resolver a questão. Houve aquele 
grande encontro da FAMERJ com o governador, em Olaria, onde o movimento de 
novo articulou-se no sentido de fazer um texto especial sobre as questões 
dos loteamentos. 

Não se teve resposta por parte do governador, mas, a gente sabia que 
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essa era uma q�estão municipal. Pela lei 6766, toda a legislação de uso do 
solo em geral e regulada pelo município. O movimento começou a ver que não 
adiantava ficar esperando urna resposta pela via estadual. 

, Então, foi retornada a pressão aos prefeitos. Procuramos o prefeito da
epoca, e ele, argumentando tratar-se de urna questão jurídica, resolveu 
encaminhar para a Procuradoria do Estado. Apesar de ser um encaminhamento 
tendencioso, pois se sabia que a questão não era apenas jurídica, a decisão 
foi aceita e se foi ao Procurador Geral do Eitado, deixanio para se ver no 
processo a questão da urbanização. 

Juntaram-se, nesse momento, a pressão do movimento e a sensibilidade do 
Procurador Geral. Foi muLt..o importante a sensibilidade do Seabra Fagundes. 
Pela primeira vez, algum advogado, alguém do Estado, fala dos problemas de 
loteamentos na mesma linguagem de seus moradores. 

P - Adotando o ponto de vista da população? 

R - É. Formou-se urna comissão dentro da Procuradoria do Estado, os 
procuradores falando a mesma linguagem do movimento. Alargou-se, então, o 
espaço nesta Procuradoria, que representava o município do Rio de Janeiro, 
através de convênio com a Prefeitura Municipal. Foi o início dé um canal 
dentro do município. 

O grupo sugeriu aos procuradores deles irem a são Paulo ver a 
experiência de lá. Artitulou-se, a seguir, um sernin�rio com pessoas do 
governo de São Paulo e se chegou à conclusão sobre alguns pontos para essa 
estruturação e se enviou de novo ao governo Brizola, porque a Procuradoria 
é estadual. 

Perdeu-se muito tempo em pensar se essa estrutura deveria ser municipal 
ou estadual. O movimento era municipal e basicamente zona oeste, corno então 
pressionar o Brizola? Pelo lado da l�gislação, corno é que o município iria 
fazer convênio com o Estado para resolver isso? 

• 

P - Urna coisa curiosa chama a atenção nesse relato. Geralmente o movimento 
popular, pelo menos nos �nos de ditadura, estava acostumado a se confrontar 
com o Estado. O Estado era tido corno alguma coisa acima da sociedade e 
contra a população. O movimento social estava se defendendo do Estado, 
lutando contra o Estado, exigindo coisas do Estado. 

Essa experiência da FAMERJ no campo dos loteamentos clandestinos é 
curiosíssima, porque praticamente forçou ou induziu o Estado a criar um 

•organismo novo,· ou seja, o movimento social ajudou a criar um tentáculo no 
Estado,· mas um tentáculo que de alguma forma fosse permeável. Criar um 
interlocutor numa área que não haviã:--

Parece original porque, inclusive, desmistifica um pouco aquela idéia 
do Estado como algo impermeável. É urna visão interessante em termos de 
experiência, não só para essa área, mas para outras como as de transporte 
ou abastecimento. É uma idéia de que você tem que lutar contra o Estado, 
controlar o Estado e algumas vezes criar um canal de comunicação com o 
Estado. Es.te é um aspecto novo, inclusive do ponto de vista teórico. 

R - É. Inclusive, desde antes, já era reivindicada essa participação, esse 
controle, ocupar um espaço no Estado em função da solução de problemas que 
afetam a população. Todo o movimento tem essa característica. Somos 
criticados pelos que acham que isso é reformismo. 

P - O núcleo da Procuradoria foi formado primeiro a nível de estado; mais 
tarde foi conseguida a formação de um no municÍi,io. Quanto tempo levou, a 

4 

. 



• 

• 

partir da fundação do núcleo do estado, o surgimento do núcleo do 
município? E como foram resolvidas questões do município 

, 

tendo essas 50 um 
fórum 

-

no estado e nao contando com muita receptividade por parte da 
prefeitura? O que se alterou agora com o novo prefeito eleito em 1985? 

R - O movimento não sabia, inicialmente, como fazer as reivindicações ao 
estado porque não se tinha noção clara do que era a realidade dos 
loteamentos em Nova Iguaçu, Caxias, sã João de Meriti, Norte Fluminense e 
outros. Era complicado a partir da situação vivida no município do Rio de 
Janeiro, se montar alguma coisa a nível de estado. Contatou-se o MAB 
(Federação Municipal das Associações de Bairros de Nova Iguaçu) de Nova 
Iguaçu, a ABM (Federação das Associações de Moradores de São João de 
Meriti) de São João de Meriti, em função da questão de loteamento, mas como 
eles viam o movimento mais pelo ângulo da urbanização, não dava para 
forçar, dentro da FAMERJ, que setores que estavam em ritmos dif�rentes, 
estágios diferentes dos diversos municípios, se juntassem de forma 
articulada. 

Foi decidido, então, que a luta tinha que ser a nível do município do 
Rio de Janeiro, porque eram esses moradores que estavam reivindicando, e .se 
ampliaria depois, a partir dessa experiência. Corno não existia a 
Procuradoria do município do Rio de Janeiro, a Procuradoria do estado 
poderia responder pelos problemas de loteamentos. SÓ em novembro de 1985 
foi criada a Procuradoria do município. De janeiro de 1984 até o final de 

·1985 funcionou apenas, para essa questão, a Procuradoria do estado.
Até hoje, a Procuradoria do município ainda não está estruturada. O que

funciona é o coletivo que, ainda é do estado.
Apesar de cada um desses procuradores do estado estarem hoje em lugares

diferentes, é esse coletivo que assume tudo.

P - Se as associações de moradores de outros municípios quiserem fazer
alguma coisa semelhante, vão naturalmente querer saber corno esse movimento
aqui do Rio de Janeiro fez para que o núcleo de Procuradoria fosse afinal
sensível e com um ponto de vista que ajudas�e a sustar os pagamentos, a
regularizar os loteamentos e a urbanizá-los.

Parece que os elementos mais importantes foram, por um lado, a força do
movimento, por outro a experlência que o movimento já tinha de se mover em
terreno legal desde 1981. Em terceiro lugar, a expectativa favorável que se
abriu com a eleição de 1982, a ânsia de participar, e também o compromisso
de um governo mais ou menos populista. E em quarto lugar, o fato de haver
pessoas como os procuradores, defensores públicos, identificados com as
idéias do movimento.

Com a experiência que se tem nessa
_

lut�, o que se poderia dizer que
pudesse ajudar concretamente a organizaçao de alguma coisa semelhante?
Quais seriam os primeiros passos, as principais dificuldades a vencer para

·se chegar a esse instrumento que se revela num canal importante para o
avanço da luta?

R - A questão é seguir a lei. É o instrumento básico desse núcleo, 
independente ou não de procuradores, porque é urna lei fede�al que dá 
poderes aós municípios. A mobilização é fundamental, não só para a 
concretização da lei, mas, também, �ara conseguir a integração entre os 
setores do governo de forma a garantir a legalizaç�o e urbanização dos 
loteamentos. 

P - A base é essa? Como no caso dos mutuários do BNH (Banco Nacional da 
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Habitação), cuja a base_ é a lei de equivalência salarial? 

R - Sim. SÓ que a diferença é que, no caso �os mutuários, cada pessoa 
individualmente tinha que assinar uma procuraçao para se ter um advogado. 

·Neste caso não. A própria lei dá condição aos moradores de loteamentos de
se organizarem em função do C?njunto, e isso é muito melhor.

P - É importante saber utilizar um instrumento.legal.

0 :R ��uri�icamente nenhuma associação de moradores pode defender uma ação
dos mora-dores. Mas, nessa questão de loteamento, o município pode entrar na
justiça, em nome dos moradores daquele loteamento. Não precisa de
procuração. Isto porque o estado, através do Ministério Público ou da
Procuradoria, tem poderes para defender os moradores em conjunto.

É evidente que o movimento tem um papel importante, porque se os
moradores estão organizados, estão discutindo, informando aos procuradores
sobre como os loteadores agem com os moradores, isso vai ajudá-los nas
açoes que estão desenvolvendo.

O maior problema é a questão administrativa da legalização porque
envolve a Secretaria de Obras, as secretarias que lidam com registros de •
loteamentos no município. AÍ a questão se complica, porque os loteadores 
sempre deram propinas e conseguiram o que quiseram esses anos todos. Além
do mais, cada município tem legislação diferente, muitas delas passando por
cima da lei 6766.

P - Nesses dois anos de ação desse Núcleo de Loteamentos da Procuradoria,
quais foram os principais ganhos do movimento social?

R - Hoje já deve ter aproximadamente 60 suspensões de pagamentos. E o que é
suspensão de pagamento? É que os moradores deixam de pagar aos loteadores e
o dinheiro passa a ser depositado numa conta especial do BANERJ (Banco do
Estado do Rio de Janeiro). Na med{da em que o loteador não faz a

urbanização, o juiz pode dizer que esse dinheiro está no BANERJ e que vai
reverter ao município para fazer a urbanização.

O fato, porém, é que como a grande maioria dos loteamentos são antigos, 
os moradores já quitaram as suas prestações, e se tem pouco dinheiro no 
banco. Por isso, então, se pressiona o município para fazer a urbanização 
do loteamento. É basicamente uma pressão política. Primeiro, porque é um 
compromisso histórico do estado, que tem a obrigação de fazer a • 
urbanização. Segundo, é que o município tem obrigação de fiscalizar os 
loteadores para que eles cumpram a lei. Ora, o município nunca fiscalizou. 
l>elo contrário, recebeu propina para deixar o loteador fazer o que queria. 
Essa urbanização tem que ser combinada com as ações contra os loteadores, 
porque onde o estado faz essa urbanização sem controle, o loteador sai 
ganhando. 

Em Parque São Rafael, Paciência (RJ), está acontecendo isso .. A 
Secretaria de Desenvolvimento Social do município desenvolveu lá o projeto 
mutirão, que valorizou o lote. O loteador num instante despeja as pessoas 
em atraso, para revender o lote a preço mais alto. E nos lotes ainda não 
vendidos, o preço sobe muito mais. Por isso é necessário articular 
legalização e urbanização. No município do Rio de Janeiro, cada secretaria 
quer fazer a sua parte, quer desenvolver a sua política, e nao quer 
desenvolver essa ação integrada. 

P - O que existe é um interesse forte de cada secretaria em agradar e 
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atender sua base eleitoral. O movimento quer reverter a situação. Quer que 
seja o movimento a determinar o montante desses investimentos, quais as 
prioridades � qual o tipo de investimento. 

Se a iniciativa cabe ao estado, esses recursos vão servir de barganha 
política e para formar currais eleitorais. Se ela couber ao movimento 
social, será um ganho para o movimento. 

R É evidente que nenhum secretário quer deix9r isso. 

P O prefeito atual disse que na verba que foi liberada, quem vai ditar a 
prioridade é o movimento. Como você vê isso? 

R - Eu não sei se isso está.muito claro, isso não foi 
clareza pelo próprio prefeito. Ele disse que ·concordava, 
de Desenvolvimento Social continua a não participar do 
Secretaria de Obras, que continua com a mesma estrutura de 
as obras são feitas onde o governo determina. 

dito com muita 
mas a Secretaria 

núcleo. Nem a 
20 anos atrás. E 

Ano passado se conseguiu uma verba de 6,5 
Foi feita uma discussão do por quê desses 11, 
os 6,5 não foram usados nos 11 loteamentos . 

bilhões para 11 loteamentos. 
e o governo aceitou. SÓ que 

P - Essa verba era destinada a qual Órgão do município? 

R - Era a Secretaria de Obras. A verba sumiu. 

P - Vale a pena relembrar que, no ano passado, no final de 1985, houve uma 
manifestação importante de todo o pessoal dos loteamentos em frente ao 
palácio do governo do município, para reivindicar uma verba maior para essa 
urbanização. O que se conseguiu? 

R - Que a verba de 1985, que era inicialmente de 3 bilhões, passasse para 
6,5 bilhões. Acontece que essa verba su�iu, portanto, não foi usada. 

P - Mas, nessa manifestação foi obtida uma conquista ..... 

R - A de conseguir derrubar o item da lei municipal de número 731, 
semelhante ao item da lei 234 de 1981, que dizia que o morador é que 1r1a 
custear as obras de urbanização. O prefeito já tinha sancionado. Com a 
manifestação, ele revogou o artigo 2o. dessa lei. E a grande conquista foi 
estabelecer uma verba específica para loteamentos irregulares e 
clandestinos para o orçamento de 1986, no montante de 60 bilhões de
cruzeiros, apesar do movimento reivindicar 300 bilhões. 

P - Outro aspecto: geralmente quando o estado trata dos bairros ricos, faz 
metrô, viadutos, e quando se trata dos bairros pobres, se faz através de 
mutirão não pago. Justamente outra demanda do movimento que é que qualquer 
mutirão seja pago, pois na Avenida Atlântica ninguém faz mutirão. No caso 
do saneamento da baixada fluminense, a Secretaria de Obras queria que 
grande parte dessa obra fosse custeada pelos moradores. Mas, eles reagiram 
e conseguiram também derrubar isso. 

É importante essa resistência da população pobre para que não seja ela 
quem custeie as obras a que tem direito. Já se conseguiu o consenso dos 
moradores de que o Estado deveria custear isso tudo. 

P - Sobre a compra e venda de lotes, existem lotes que são vendidos. várias 
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vezes. Há alguma forma de evitar iss�? 

R - Se o loteador pega um contrato, rasga e faz outro, trata-se de uma 
questão de conscientização das pessoas em não dar contrato ao loteador para 
ele rasgar. Um contrato é um contrato e tem que ser seguido e não rasgado 
ou modificado com emendas que aumentem o preço do lote. 

P � Fale um pouco sobre os ganhos do movimento social a partir do 
funcionamento do Núcleo da Procuradoria, para se chegar à fase atual. 

R - Além de cerca de 60 loteamentos que sustaram os pagamentos aos 
loteadores, já foram encaminhadas açoes criminais para as quais seria 
necessário um levantamento feito pelas delegacias. Como as delegacias nunca 
davam argumentos que ajudassem nas ações, hoje os processos são entregues 
diretamente às Varas de Defraudações, para que andem mais rápido. Já se deu 
entrada em aproximadamente três ações criminais contra os loteadores. 

Uma outra questão é sobre o tipo de pagamento, pois, o registro geral 
de imóveis criou inúmeros problemas. Tentativa de cobrança de uma taxa que 
foi eliminada, além de colocar empecilho ao recibo de depósito no BANERJ, 
que foi substituído por um carnê para que cada morador possa ter o controle 

• do seu débito com o loteador. 
Essa discussão era feita no núcleo, pois achavam que o município não 

deveria ter controle sobre esses pagamentos, deixando esse controle para o 
morador. Porém, para o título definitivo do lote, precisa-se que alguém 
exerça o controle dessas prestações. Foi uma conquista obtida com os 
procuradores, em discussões semanais. No início de 1986, esse controle 
passori a ser feito também pela Procuradoria, para maior garantia do título 
definitivo, apesar dela não ter ainda nenhuma infra-estrutura pa�a isso. 

A legalização é importante para servir de estÍmu�o ao movimento, mas 
politicamente não é a toisa mais urgente, pois nao se pode deixar a 
urbanização para trás. Até agora não se tem nenhum loteamento urbanizado e 
nenhum loteamento legalizado, juridicamente. É um trabalho, ·sem dúvida, de 
longo prazo. 

As associações de moradores, como aliás qualquer movimento de massa, 
têm a ilusão de que a autoridade vai resolver seus problemas. Por 1�so a

grande insistência das pessoas em irem ao Núcleo. 
Mas, ao mesmo tempo, o movimento se organiza internamente em várias 

instâ�cias, como as plenárias de lutas e as zonais da FAflERJ. Se não fosse 
assim, o Núcleo teria substituído totalmente a organização do movimento. É 

•evidente que as plenárias foram um pouco esvaziadas por algum tempo, mas 
quando ·há um problema mais sério, algo a ser conquistado, as plenárias 
lotam. As plenárias, então, alcançam esse pico mais alto justamente quando 
há um problema maior. É sempre o imediatismo da população em· tentar 
resolver o que a atinge mais de perto. 

Essa questão é um risco permanente. O amadurecimento e, portanto, a 
maior organização do movimento, preocupi. 

Hóje, março de 1986, se pode dizer que 6 Núcleo da Procuradoria ajudou 
muito na politização. Apesar de ser discutível o Núcleo exercer esse papel 
político, dentro do próprio Estado, esse fato terminou ajudando o 
movimento. 

P - Isso é interessante, explica melhor. 

R - O que eu quero dizer é que dentro do Núcleo da Procuradoria se deveria 
ter muito mais reuniões de trabalho do que reunião de discussão política, 
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para se garantir a autonomia do movimento. Porém, na medida em que os 
procuradores não se satisfazem só com isso, eles puxam a discussão política 
e isso é um desafio, pois, ao mesmo tempo, o movimento deve continuar com 
suas instâncias de coordenação: geral, plenária por zonal e coordenação. 
Enfrentando esses desafios, há uma coordenação que se esforça para ser a 
coordenação do movimento. 

P .- Essas discussões políticas no Núcleo, embora se corra o risco de trazer 
para dentro do aparelho do Estado uma prática que deve ser exclusiva do 
movimento, autônoma, apresentam também uma vantagem que é politizar um 
setor do aparelho do Estado. A relação deste com a população deixa de ser 
meramente burocrática e se cria um outro tipo de vínculo que não o de um 
mero despachante com o usuário. É o outro lado da moeda. 

R E pelo lado da população, ela passa a ver 
enfrentando os problemas mais pelo lado do povo. 

_moradores a conhecer melhor os mecanismos do Estado. 

, . 

a propria 
Isso ajuda 

autoridade 
também os 

Esse avanço, no amadurecimento e articulação do movimento na área de 
loteamentos, aparece concretamente numa reunião, em março de 1986, na UERJ 
(Universidade do Estado do Rio de Janeiro), onde o prefeito e todo o seu 
secretariado discutem com a FAMERJ e as associações de moradores, ao todo 
2.000 pessoas. 

Enquanto muitas associações diziam do problema da sua rua, o movimento 
de loteamento teve três reuniões preparatórias para intervir nesse 
encontro. Concretamente transpareceu que o nível da luta dos loteamentos já 
tem outra qualidade. As pessoas começam a entender que não se trata de uma 

. questão individual e que os seus problemas só serão resolvidos quando a 
questão principal da verba, da política de loteamento, se resolver em 
termos gerais. Essa é a questão básica. 

Sente-se o crescimento do movimento que hoje tem lideranças elaborando 
coisas, aprendendo. Esse é um avanço grande e há perspectivas desse ritmo 
continuar. É um grande desafio. 

P - Já se tem clareza da importância de sustar o despejo, sustar o 
pagamento para urbanizar. Isso pode ser feito, em parte, através do Núcleo, 
pela lei, pressões. 

Outra questão é o volume de investimentos que já é uma pressão política, 
não passa pelo Núcleo, passa pela rua, pela pressão ao prefeito. Vocês já 
conseguiram também marcar alguns pontos. 

Quais seriam, então, os principais canais de pressão para que o 
município efetivamente aloque uma parte considerável do orçamento para esse 
fim? Quais os mecanismos da experiência da FAMERJ que deram certo no 
sentido de carregar para esse setor sofrido e carente uma verba compatível, 
ou pelo menos maior, que as destinadas anteriormente? 

R - Em primeiro lugar, essas verbas têm que passar pelo Núcleo, pois, no 
Núcleo, estão reunidos os setores do Estado em função da legalização e 
urbanização dos loteamentos. Para um loteamento há que fazer um projeto de 
arruamento (PA), o projeto do loteamento (PAL), coisas a que nem sempre o 
loteador deu entrada. Isso tem que ser refeito, tem que ser comparado com a 
realidade, porque senão a urbanização vai ser mal feita. Então, isso 
precisa ser discutido nesse coletivo do Núcleo. 

É importante que as Secretarias de Obras, de Desenvolvimento Social, de 
Urbanismo, de Planejamento e outros Órgãos envolvidos estejam integrados 
para fazer uma mesma política, que não é só alocar verba, como também 
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controlar a urbanização nos loteamentos clandestinos do Rio de Janeiro. 
De acordo com documento recente da FAMERJ, no orçamento do Rio de 

Janeiro tem muita verba para a zona oeste, para urbanização, aprovada pela 
Câmara. Como vai ser aplicado esse dinheiro na urbanização da zona oeste? 
Isso é o que nos interessa. Porque, se for continuar sendo aplicado de 
qualquer jeito, em asfalto, urbanização geral, drenagem, o problema 
continua, as enchentes continuam. E o loteador vai continuar aproveitando. 

O que se quer é que essas coisas sejam integradas em uma política para 
loteamentos. Essa é a questão fundamental hoje. Inclusive, para se prever 
verbas, precisa-se do técnico dizer quanto custa o metro quadrado daquela 
obra, como é que tem que ser feito, qual a política de saneamento,. 
drenagem, enfim, discutir concretamente esses detalhes. Então, essa questão 
não é algo que se constrói fora, é basicamente construída no Núcleo, dentro 
desse espaço do núcleo da Procuradoria. 

P - O movimento está com a assessoria de 
advogados,· técnicos em urbanização? 

R - Não, todos fazem parte do Núcleo. 

, . 

tecnicos na parte jurídica, 

P - Voc�s têm a preocupação de criar um grupo de apoio? 

R - Tentou-se com o sindicato dos arquitetos, mas, eles não tiveram 
condições de participar. Tem pouca gente mexendo com loteamento. A 
experiência acumulada nesses anos foi �m aprendizado para todos. 

Essa experiência acumulada vai servir agora na discussão da lei 
municipal de desenvolvimento urbano, com possibilidades de articular o IAB, 

.sindicato dos arquitetos e outras pessoas também. Será talvez possível 
ampliar essa questão do ·loteamento para a questão geral da cidade, coisa 
que ainda não se conseguiu. 

Nas reivindicações feitas ao prefeito anterior, havia reação a todas as 
propostas que o movimento apresentava, de participação na fiscalização da 
verba ou mesmo na decisão de sua aplicação, de definição de prioridades, 
para uma política de loteamentos. Havia tentativas de isolar as lideranças 
maiores do movimento. 

A diferença agora, com o 
primeiros contatos, foi a sua 
documento que foi apresentado a 

novo prefeito 
concordância 
ele. 

eleito, pelo menos nesses 
com as questoes levantadas no 

P - Essa reunião, no início de 1986, antes da reuniao com o prefeito 
eleito, foi só do movimento de loteamento? 

R - SÓ. O novo prefeito dizia nessa reunião preparatória que ainda ia tomar 
pé no orçamento, para depois responder. Na reunião geral com a FAMERJ já 
trouxe algumas respost�s, e isso significa que ele ficou sensibilizado.
Falta ainda a questao mais geral da centralização dessa verba de 
urbanização, de como vai ser a política. 

Essa� coisas deverão ser conq�istadas a partir do Núcleo, a partir de 
encaminhamentos concretos. O próprio prefeito deixou claro, inclusive, que 
não conhecia a lei 6766 e a problemática dos loteamentos. Quem vai elaborar 
mesmo essa política é o movimento junto com os procuradores e os 
representantes das Secretarias que participam do Núcleo. O movimento irá de 
novo �s ruas quando os nossos encaminhamentos não chegarem a uma solução. 

Ainda não dá para avaliarmos o novo governo porque, de concreto, só 
existe essa nova disposição. O fato dele isentar de impostos os moradores 
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de loteamentos, luta antiga, demonstra a sua maleabilidade. 

P - E o Legislativo nessa luta? 

R Com o �egislativo, o movimento teve várias fases. A la; foi quando, no 
início, nao se conseguia falar com o prefeito sobre uma política de 
loteamentos ! vimos que era importante que a Câmara legislasse sob�e essa 
questão. Entao se começou uma campanha muito grande para ir à Câmara e 
exigir uma legislação municipal que desse conta dos loteamentos abandonados 
e clandestinos. Essa campanha durou mais de 4 meses com abaixo assinado, e 
uma caravana em agosto de 1981 até à Câmara Municipal para exigir uma lei .. 
Isso aconteceu no dia 7 de agosto. 

SÓ que dois dias antes, o prefeito da época mandou um projeto à Câmara 
para esvaziar o movimento. Pegou�se esse projeto, fez-se as emendas 
necessárias em dois dias e foi-se à Câmara com as émendas já prontas. A 
seção foi suspensa e não se pode entrar na Câmara como era nosso objetivo. 
Mas, a caravana chegou lá e se pode falar com as lideranças dos partidos, 
entregou-se as emendas, e elas se comprometeram verbalmente conosco. 

Começou-se a pressionar o presidente da Câmara para dizer mais ou menos 
a data em que seria votado o projeto. Ele se recusou. Não fomos sequer 
recebidos. 

O controle da pauta da Câmara pelo seu presidente é uma loucura. SÓ se 
sabe o que vai ser discutido hoje, no fim do dia anterior. Então se fez 
comissões que se revesavam diariamente, que iam à Câmara para saber a pauta 
do dia e pressionar os vereadores em seus gabinetes para entenderem o 
sentido dessa luta. 

Foi um verdadeiro curso político para os moradores. Viram quem eram 
realmente seus representantes e isso foi uma coisa Ótima. As pessoas se 
espantavam, pois os vereadores que :eram .considerad-os Ídolos por· eles, não 
entendiam do problema dos loteamentos e falavam besteira. 

A caravana do dia da votação, eles conseguiram derrubar porque deixaram 
para o Último dia do prazo e como não entrou na pauta, não se pode acionar 
a caravana de repente. Mas, mesmo assim apareceram as pessoas para as quais 
se pode telefonar. Foi a primeira vez nesse ano de 1981, que a Câmara de 
Vereadores teve que acatar emendas sugeridas pelo movimento popular. 

P - E as emendas foram todas aceitas? 

R - Não, das 6 emendas foram aceitas 3. Não se conseguiu passar uma emenda 
central. que dizia que a Prefeitura poderá arcar com a urbanização dos 
loteamentos, caso o loteador não a realize. 

P - Nessa luta, como continuou a relação com o Legislativo? 

R - Com o Executivo, era uma relação permanente de cobranças. Agora, com o 
Legislativo, não foi uma coisa articulada em etapas, ou planejada. Porque o 
Legislativo não tem o papel importante que deveria ter. 

inquérito 
diversas 
dados e 

Logo no início do governo Brizola foi feita uma comissão de 
dentro da câmara para os problemas de loteamento. Foram chamadas 
lideranças de associações de moradores, foram dados alguns 
localização dos loteamentos. 

Mas, os resultados dessa comissão ficaram só no que a Prefeitura devia 
fazer para os loteamentos novos. Sobre os loteamentos antig'os, eles não se 
pronunciaram. Foi questionado isso com alguns vereadores. 

Na primeira assembléia que foi feita em Campo Grande, em 1984, com o 



prefeito de então, foi chamada essa comissão parlamentar.de iriquérito para 
participar e discutir as reivindicações. Mas, apesar de serem dos melhores 
vereadores, eles não entraram no problema, não sei porque. Ficaram 
restritos aos loteamentos novos. Também há propostas para estes, só que há, 
sobretudo, aproximadamente 450 loteamentos abandonados, clandestinos e 
irregular:s, onde ?s moradores estão eternamente sem água, sem esgoto, sem
urbanizaçao e sem titulo dos seus lotes. 

Na criação da Procuradoria do município, em 1985, cujo projeto foi quase 
que gerido no núcleo da Procuradora do Estado, os vereadores foram. 
questionados por comissão que esteve em seus gabinetes. Nos dias da votação 
houve pressão do plenário, e apesar da discussão ter sido duas vezes 
adiada� a comissão esteve sempre presente e o projeto foi aprovado, com as 
sugestões do movimento. 

O prefeito de então, em final de mandato, parecia querer se recuperar 
com a população. Não só aceitou o projeto da Procuradoria do município como 
assinou o projeto de Desenvolvimento Urbano, com modificações essenciais, 
atendendo reivindicações do movimento. 

P - E o Judiciário, especialmente nessa luta dos loteamentos? 

R Como já foi dito, no início as ações eram individuais, depois, a partir 
de 1978, começam as ações coletivas. O juiz chegou a mandar os advogados 
desdobrarem as ações. Eles discutiam com o juiz explicando que para os 
loteamentos eram importantes as ações coletivas, e. isso aconteceu 
concretamente em três loteamentos. 

Um advogado não pode, em tese, entrar na justiça, em nome de varias 
pessoas; só o município, através da Procuradoria e, mesmo assim, deve ser 
aprovado pelo juiz, a partir de vários critérios. São poucas as ações que o 
juiz aceita. Na questão de loteamentos houve muitas conversas com os 
juizes, pelos moradores e advogados. 

As audiências eram sempre uma coisa de advogado para advogado. Os 
moradores iam em caravana para pressionar. No início os juízes não os 
recebiam, depois passaram a aceitar pessoas do movimento em suas salas e o 
presidente da associação falando dos problemas. Foi algo inédito noticiado 
pelos jornais. 

Depois, já criado o núileo da Procuradoria, para a legalização do 
loteamento é necessário entrar em contato com diversos setores da justiça 
para o cumprimento da lei. São vários trâmites burocráticos passando pelas 
secretarias, registro geral de imóveis, que tem que estar estruturado para 
esse tipo de tarefa, e as corregedorias da justiça que têm de estabelecer 
normas sobre essas questões. Também os registros públicos têm que 
normalizar o que os cartórios de registros gerais devem fazer, enfim, 
muitas coisas. Em são Paulo, nessa área da justiça se conquistou mais 
avanços que no Rio de Janeiro. 

Na corregedoria, nos registros públicos, nos cartórios de registro de 
imóveis, na· defensoria pública, nem sempre a Procuradoria pode defender o 
conjunto de moradores. Há questões individuais que têm que ser assumidas 
por um advogado particular ou alguém que se comprometa com essa luta. 
Conseguiu-se então que a Secretaria de Justiça liberasse dois defensores 
públicos para cuidar desses a�pecto�.

_
E� ministério público que garanta os

promotores para exercer as açoes criminais. 

P - Em suma, nessa luta, que levou a um contato não só com o Executivo como 
com o Legislativo, na área do judiciário há também um duplo aprendizado? Ao 
mesmo tempo, o Judiciário é forçado a qma abertura ao movimento popular, 
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!BASE-- Negros: Mercado de Trabalho e Questão Racial no Brasil-- Nov.85

I - UM POUCO DE HISTÓRIA 

1. A ABOLIÇÃO DO CAT.IVEIRO

, 

Para entender o lugar que o negro ocupa no mercado de trabalho hoje, e
indispensável ter uma perspectiva histórica da sua situação desde que tornou-se 
livre do cativeiro. Até então, para a sociedade, o negro constituía-se numa 
simples mercadoria. O sistema baseado nas relações escravistas atravessava o 
país de Norte a Sul e estava presente em todos os segmentos sociais, tanto no 
meio rural quanto no urbano. 

Quando, então, a 13 de maio de 1888, é assinada a lei que pÕe fim ao trabalho 
escravo, ela vem revelar o grau de desestruturação do escravismo, que já havia 
recebido seu golpe fatal em 1850 com a proibição do tráfico negreiro. 

O entendimento de todo esse processo abrange diversas questões. Do ponto de 
vista do movimento mais geral da economia, estav1tm· em· curso importantes 
transformações: os principais países da ·Europa estavam vivendo a 
industrialização num rÍtmo bastante acelerado e, como estavam produzindo 
manufaturas em larga escala, precisavam ampliar seus mercados para conseguirem 
escoar a produção. Aqui no Brasil, porém, a vida econômica ainda organizava-se a 
partir da escravidão e do direito exclusivo de Portugal sobre o comércio do 
"paÍs". No entanto, para atender aos interesses de expansão do comércio europeu 
era necessário o fim do sistema escravista. 

Paralelamente, alguns setores da sociedade brasileira do século XIX começam a 
questionar a escravidão através do movimento abolicionista. · As questões 
levantadas iam desde o caráter degradante daquele sistema de trabalho até o 
"atraso social" que a escravidão representava. 

É interessante notar que, vinculando escravidão a atraso, excluía-se o negro 
do projeto "modernizador". Inclusive, quase todos os argumentos utilizados para 
justificar a abolição não se preocupavam com a efetiva emancipação dos negros. 
Prova disso é, por um lado, o fato dos recém-libertos terem sido jogados no 
mercado de trabalho sem que lhes fossem proporcionadas as mínimas condições de 
disputa dentro da nova ordem. Por outro, ainda terem que se defrontar com uma 
política de imigração que fechava ainda mais o espaço para os negros • 

2. A ÍMIGRAÇÃO E O LUGAR DO NEGRO

O café, no fim do século XIX, dá o tom da economia nacional. Caminhando do
vale do Paraíba para Campinas e chegando em Ribeirão Preto traz na sua expansão 
as tentativas de organizar a produção em novos moldes. E são as regiões mais 
novas que, encontrando o escravismo em franca desestruturação, vão tentar 
organizar-se com um novo sistema de trabalho: o trabalho livre do imigrante 
europeu. . -

Assim é que, diante das pressoes dos cafeicultores dessas reg1oes, o governo 
imperial adota uma política imigracionista (1886) transformando o que antes eram 
iniciativas individuais dos fazendeiros em política oficial. Agora cabia ao 
Império "atrair" e trazer os imigrantes. Fazendeiros e imigrantes ficavam 
liberados do Ônus do pagamento das passagens. Com isso consolidava-se, 
simultaneamente, Ribeirão Preto como área prioritária e ,o trabalho imigrante 
livre como alternativa ao trabalho escravo. 

Diante dessa situação, os trabalhadores nacionais continuam, assim como na 
ordem escravista, a desempenhar funções complementares, desvalorizadas e que, 
agora, os imigrantes resistem a ocupar: derrubada das matas, preparo da terra, 
concerto de cercas, etc. E é a esse contingente que vão se somar os libertos 
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0 
sendo que com o agravante de possuirem um passado escravo (1).

Nos debates da época, eram três os argumentos fundamentais colocados 
defesa da política de imigração: 

em 

1 - Escassez de mão-de-obra nacional; 
2 Melhor habilitação profissional do imigrante europeu; 
3 - Necessidade de aumentar a população branca diante da composição racial da 

sociedade brasileira. 

Ao analisarmos mais detalhadamente a sociedade brasileira do século XIX,

verificamos que a realidade não comprova os dois primeiros argumentos. Em 
princípio porque população livre e pobre era aproximadamente três quartos da 
população do país (Carvalho Franco, M.S.), esvaziando o argumento da escassez de 
mão-de-obra. Em segundo lugar, os imigrantes eram convocados a trabalhar 
prioritariamente nos cafezais, com alguns se deslocando para as zonas urbanas 
ocupando-se nas fábricas. Aqui, o critério "qualidade da mão-de-obra" também 
perde o seu valor, já que, os europeus não estavam melhor preparados para 
trabalhar nas lavouras tropicais do que os brasileiros livres e libertos. Além 
disso, a estrutura fabril não requeria habilitações especiais. Basta ver que a. 
indústria têxtil recrutava sua mão-de-obra entre mulheres e crianças a partir de 
5 anos. 

O caráter ideológico desses argumentos aparece explicitamente 
branqueamento da sociedade. Sua concepção racista é desvend.ada. A 
imigração aparece como "parte de um projeto de modernização a mais 
em que o branqueamento da população nacional era altamente 
(Hasenbalg, C.A., 1979) 

na tese de 
política de 
longo prazo, 

desejado". 

Assi�, a imigração foi a resposta, articulada por um setor da classe 
dominante-- os cafeicultores-- que a sociedade brasileira encontrou para a 
necessidade de reestruturar o sistema de trabalho. E jamais uma consequencia 
imediata do fim do escravismo. Em princípio, existiam outras alternativas, que 
não se viabilizaram politicamente. Dentre elas o aproveitamento da força de 
trabalho nacional. Essa, como já vimos, ficou em uma situação desvantajosa 
frente à mão-de-obra estrangeira que chegava. Um grupo, porém, seria 
diferentemente discriminado: o.s negros e mulatos. Àqueles que traziam na cor a 
marca do trabalho escravo, seriam reservadas, principalmente, as ocupações da 
agricultura (2), indústrias extrativas (mineração), prestação de serviços e 
atividades domésticas. As ocupações de maior prestígio e os setores em expansão, 

• que ofereciam maiores oportunidades de melhoria de vida, seriam preenchidas 
prioritariamente pela população branca. 

Os censos dos anos 40 e 50 registraram a predominância dessa desigualdade.· 
Assim, as indústrias de transformação, o comércio, as profissões liberais, a 
administração pÚblica e a defesa nacional e segurança pública, têm mais de dois 
terços dos seus trabalhadores entre pessoas de cor branca. Em alguns casos, como 
nas profissões liberais, o percentual de brancos chega a 91%. 
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TABELA/GRÁFICO 1
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Notas: 1) Nos totais estão incluídas as pessoas de cor amarela, as que nao

declararam cor e as inativas.

2) A cor é declarada pelo entrevistado.

Assim, ao contrário do 
industrialização não reverteu 
se reproduziram na sociedade 
"Mito da Democracia Racial". 

que muitos afirmavam nas décadas de 30 e 40, a 
essa realidade. A. discriminação e as desigualdades 
brasileira, ao mesmo tempo em que se construía o 
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li - O REGRO NO MERCADO DE TRABALHO 

Ao se buscar investigar, no Brasil, a situação do negro no mercado de 
trabalho, vemos comumente seu estado pouco vantajoso ser justificado por motiv�s
alheios a questão da discriminação racial. Estes argumentos servem e. sao 
muitas vezes utilizados, para dissimular uma questão que se encontra no cerne da 
discriminação dos negros no mercado de trabalho: a sua própria condição de negro 
numa sociedade que coloca o "ser branco" como como modelo, determinando 
julgamentos e valorizações. 

Uma justificativa comum para a absorção dos negros no mercado de trabalho em 
profissões pouco qualificadas e funções menos valorizadas é o baixo nível de 
escolaridade dos negros, o que tornaria, difícil o seu acesso a cargos de chefia 
e profissões ·mais qualificadas. 

Entretanto, se pensamos numa situação inversa, isto é, a oferta de mão-de
obra branca e negra/mulata com igual nível de escolaridade e qualificação, ainda 
assim percebemos que os negros não são aceitos ou sao absorvidos em menor 
escala. 

Uma outra argumentação importante que se coloca nesta discussão é aquela que 
afirma ser o negro discriminado não pelo fato específico de ser negro, mas por 
constituir a maioria da população de baixa renda. Isto equivale a dizer que a 
contradição principal existente na sociedade, a contradição de classe, é a que 
determina e, mais do que isso, engloba as outras possíveis divisões (sexo, 
cor .•• ). 

Uma outra abordagem afirma ser a discriminação racial na sociedade e, 
portanto, também no mercado de trabalho, um resquício do nosso ·passado 
escravista. Se é um resquício implica em algo que não faz parte desta sociedade 
e, portanto, tende com o tempo a desaparecer, tanto mais se afaste deste 
passado. Assim, a sociedade capitalista competitiva não comportaria este tipo 
de critério (cor) no momento do recrutamento da força de trabalho, prevalecendo 
a capacidade técnica e a competência como principais atributos. 

Refutamos esta versão ao percebermos que, ao invés· de uma retração da 
discriminação racial no capitalismo, no que diz respeito ao Brasil, ocorre um 
revigoramento e uma renovação da mesma, assumindo diversos aspectos e 
acontecendo principalmente de maneira velada, não explícita. Atentamos para o 
fato do capitalismo conviver e até mesmo se utilizar desta ideologia, na medida 
em que constitui um critério utilizado na distribuição ocupacional dos 
indivíduos. 

1. A.DISCRIMINAÇÃO NO TRABALHO

Com o objetivo de discutir o racismo como criador de uma mão-de-obra
realidade 

mais 
dessa barata, veremos 

discriminação. 

( . 

a partir de alguns dados estatisticos a 

O Brasil que já se constitui, sem sombra 
capitalistas bem estruturadas, possui um nível 
expressivo, reflexo da dominação de classe no 

de dúvida, num país de relações 
de concentração de renda bastante 
interior da estrutura ocupacional 

brasileira. 
Utilizando uma 

estudo "O lugar 
podemos verificar 
de trabalhadores 
rendimento total. 

classificação desta estrutura ocupaciona.l, proposta pelo 
do negro na força de trabalho" (Oliveira, L.E. 1980) (3), 
que em 1976 grande parcela das pessoas ocupadas constituía-se 

manuais urbanos e rurais (82%) e detinham apenas 52% do 
Enqua�to os trabalhadores não manuais (profissionais de nível 

5 



!BASE-- Negros: Mercado de Trabalho e Questão Racial no Brasil-- Nov.85

superior, administradores, empresários, 
de escritório), com uma participação 
concentravam 48% do rendimento total. 

TABELA/GRÁFICO 2 

profissionais de nível médio e pessoal 
de apenas 18% na faixa dos ocupados 

-----------------------------------===
--===-==========================----

CATEGORIAS OPERACIONAIS PARTICIPAÇÃO NA F.T. 
(%) 

PARTICIPAÇÃO NO TOTAL 
RENDIMENTO (%)

---
-
-------------------------------=======================================

T O T A L 100 100 

Trab. não manuais 18 48 

Trab. manuais urbanos 44 39 

Trab. manuais rurais 38 13 
-------------------------=====-----======================================= 

Fonte: IBGE 

Portanto, um Único grupo de ocupações recebia quase a metade da renda total, 
quando não representavam 1/5 das pessoas ocupadas. 

A inclusão dos trabalhadores de escritório junto com empresários, 
proprietários de terra, etc. na categoria de trabalhadores .não manuais, impede
nos de precisar a co�centração de renda por classe social. Ainda assim, os 
dados apontam uma má distribuição de renda e uma estrutura ocupacional 
afunilada. 

Esta estrutura funilar, marcada P:la concentração de renda nas
proprietários dos meios de produçao, absorverá a força de 
diferenciadamente, alocando rendimentos segundo a classe e a cor. 

-

maos dos 
trabalho 

No rastro desta inserção diferenciada dos trabalhadores negros, cruzando as 
variáveis rendimentos, cor e participação na força de trabalho, temos os 
seguintes dados: 

TABELA/GRÁFICO 3 
================================================· ============-=-----------

TOTAL 
(%) 

BRANCOS 
(%) 

NEGROS E MULATOS. 
(%) 

AMARELOS E 
S/DECLAR.(%) 

===========================================--======-----=--------=--======

Força de 
trabalho 

100 
(39.000.000) 

56 
(22.074.000) 

41 
(15.717.000) 

3 
(1.209.000) 

-----------------------------------------------------------
---------------

Rendimento 100 72 25 3 
===================================================-----===---------------

Fonte: IBGE 

Os brancos, representando um pouco mais de 50% das pessoas ocupadas, recebem 
cerca de 3/4 do rendimento total. 

A força de trabalho negra e mulata é menor do que a branca apenas 15 pontos 
percentuais. Porém, a sua participação no total dos rendimentos, em torno de 
25 por cento , mostra-se desproporcional àquela diferença anterior. Para 
manter a proporcionalidade, os negros e mulatos deveriam ter a mesma 
participação tanto na força de trabalho quanto no total dos rendimentos, ou 
seja, 41% . Esta disparidade nos faz supor que a posiçio dos brancos na 
hierarquia ocupacional é superior à dos negros e mulatos, gerando esta diferença 
de ren�ime�to tio significativa. Em outras palavras, os cargos de chefia, as 
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funções mais especializadas, etc, são preenchidos principalmente pelos brancos. 

E, se quisermos mais um dado de que esta diferença existe concretamente, 
podemos verificar a distribuição de rendimento, nas faixas dos brancos, negros e 
mulatos mais ricos da população ocupada. 

TABELA/GRÁFICO 4 

RE:NDlM6NTC ....-WO 

Nota: O salário-mínimo em 1976 era Cr$768, 00 . 

C8 
rn}' 

19 SM . 

5SM 
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Considerando uma faixa onde brancos, negros e mulatos são ricos (10% mais 
ricos) temos que o rendimento médio de um negro rico, na ordem de 5 salarios 
mínimos (4), é menor que a dos brancos ricos onde o rendimento médio sobe .para 
19 salários mínimos. 

Assim, o rendimento médio dos negros equivale apenas a 24% do rendimento 
médio dos brancos. E, se avançamos para as outras faixas, essas diferenças 
tornam-se mais gritantes: o rendimento dos negros nas faixas dos 5% e 1% mais 
ricos corresponde respectivamente a 22% e 17% do rendimento dos brancos. Ou 
seja, nos 1% mais ricos o rendimento do branco é seis vezes maior que o do 
negro. O que· equivale a dizer que se organizássemos a tabela de maneira a p·egar 
o 1% mais rico da população total, os negros estariam fora dessa faixa.

Mesmo .na riqueza, os negros permanecem numa situação de inferioridade de
rendimento pois "os brancos ricos são mais ricos que os negros ricos". 

Encarando a estrutura ocupacional podemos verificar corno os trabalhadores 
brancoé, negros e mulatos estão inseridos em categorias (trabalhadores não
manuais, trabalhadores �anuais urbanos, trabalhadores manuais rurais), ou nos 
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diversos setores de atividades (construção civil, indústria de transformações, • 
prestação de serviços .•• ). Esta análise nos trará preciosos indicadores acerca 
do recrutamento da mão-de-obra como uma prática discriminatória. 

Olhemos, então, para a distribuição dos trabalhadores brancos, negros e 
mulatos nas categorias ocupacionais manuais e não-manuais. 

TABELA/GRÁFICO 5 
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Nota: Quando a participação de negros e brancos em 
acima da média no total da força de trabalho, 
de cor está sendo mais absorvido aí. 
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TABELA/GRÁFICO 5.1 
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A maior parcela do rendimento fica nas mãos dos brancos independente das 
categorias em que estejam. Sendo trabalhadores manuais, urbanos ou rurais, sendo 
trabalhadores não-manuais, os brancos comem parcela significativa do rendimento 
dessas categorias, mesmo naquelas em que a sua participação na produção de 
riquezas seja menor. É o caso dos trabalhadores manuais rurais, onde com uma 
diferença de participação na ordem de apenas 0 ,2 pontos percentuais encontramos 
uma diferença de rendimento de 18 pontos percentuais entre brancos e negros + 
mulatos. 

Essa desproporção entre os rendimentos se acentua quando 
ocupaçoes que exigem maior qualificação, habilidade ou alguma 
instrumento de trabalho. Como é o caso dos trabalhadores 
autônomos. 

analisamos as 
propriedade de 
manuais rurais 

A distribuição das pessoas ocupadas nas diversas categorias indica uma menor 
participação dos negros e mulatos na categoria dos não-manuais. Esta é a faixa 
com maior escolaridade, rendimento, status e,, como já vimos, constitu{da 
basicamente pela classe dominante. Eles estão a{, em apenas 21%, o que sijnif. a 
no total de 7.020 .000 pessoas somente l. l1J9.100. Enquanto os brancos :,ao 
5.405.40� O que indica a formação de urna elite branca no Brasil. 

9 



!BASE-- Negros: Mercado de Trabalho e Questão Racial no Brasil-- Nov.85

A maior participação dos negros e mulatos dá-se justamente 
ocupacional de menor rendimento, menos anos de estudos e menor 
vida, ou seja, trabalho manual rural. 

na categoria 
qualidade de 

Detalhando mais, podemos verificar que também os setores de atividades 
(construção civil, indústria de transformação, prestação de serviços ... ) 
absorvem de maneira diferenciada os trabalhadores. Isto pode revelar uma 
discriminação na contratação da mão-de-obra fazendo com que os negros e mulatos 
sejam, por exemplo, menos requisitados para setores como o comércio, onde o 
contato com o público é fundamental e a "boa aparência" (ser btanco) critério de 
contratação. 

Assim, os negros e mulatos encontram-se principalmente como emp:egado� n�
agropecuária, na construção civil e na prestação de serviços. A sua inserçaao e 
bem menos significativa nas ocupações de n{vel superior, empresários, 
administradores, ocupações de n{vel médio e comércio. 

A situação dos brancos, ainda que sujeitos a uma 
melhor. Eles estão nas ocupações de n{vel superior, de 
sao empresários e administradores. 

TABELA/GRÁFICO 6 
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Nota: Os totais nao incluem a população de cor amarela e as pessoas que nao 
declararam cor. 
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Introduzindo dados de rendimento médio e escolaridade, percebemos que em 
todas as categorias os negros e mulatos recebem um rendimento médio 
significativamente inferior ao dos brancos, mesmo quando o nível de escolaridade 
é .similar. 

Tomando como exemplo a categ�ria dos empregados no comércio, verificamos que 
mesmo tendo uma escolaridade correspondente a 91% da escolaridade dos brancos, 
os mulatos possuem um rendimento médio equivalente a 83% do rendimentos dos 
brancos. 

Assim, o fato da remuneração não guardar, em algumas categorias ocupacionais, 
a mesma relação com o nível de instrução indica que a diferença de escolaridade 
não justifica, necessariamente, a desigualdade de rendimento. É a discriminação 
na hora da contratação da mão-de-obra, da alocação das pessoas contratadas 
dentro de diversas funções que determina as diferenças. 

Em realidade pessoas com a mesma capacidade pa'ssam pelo crivo da cor-
critério de contratação em diversas categorias ocupacionais-- caracterizando o 
racismo da sociedade brasileira. 

\ 

2. ANOS 80: ALGUNS DADOS

Após proceder a uma análise da forma como os negros estavam inseridos no
mercado de trabalho na década de 70, julgamos importante analisar alguns dados 
referentes à década de 1980. Embora sejam escassas essas informações, elas nos 
servem como indicadores da permanência da discriminação racial no Brasil. 

Do total de pessoas ocupadas com 10 anos ou mais, em 1982, 42% são negros e 
mulatos (5). No entanto, sua participação cai sensivelmente à medida em que 
cresce o rendimento médio mensal. Dentre os que ganham mais de 5 salários
mínimos eles são apenas 16%, representando mais da metade dos que se encontram 
ganhando até 1 salário-mínimo. 
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TABELA/GRÁFICO 7 
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Esta realidade mostra-se com maior clareza quando observamos a situação 
específica das mulheres. As negras e mulatas concentram-se na faixa salarial. 
mais baixa (até 1 salário-mínimo), enquanto, do total de mulheres com rendimento 
médio mensal acima de 10 salários-mínimos, elas representam apenas 8%. 

Percebemos, portanto, uma situação de dupla discriminação vivida pelas 
mulheres negras e mulatas. Por um lado, por serem negras, sofrendo as formas 
variadas de preconceito que já abordamos aqui. E, por outro, pelo fato de serem 
mulheres, não tendo na maioria, seu papel reconhecido na comunidade, no 
trabalho, nos partidos ... 

12 



IBASE-- Negros: Mercado de Trabalho e Questão Racial no Brasil-- Nov.85 

TABELA/GRÁFICO 8 

100% 

l't.11'5.180 

� 
8.�_2(,7

60:t

5.lAS.111

40¼

.
,... 

e,-

Pe:½oM, DE. 10 .AN� Ol) l""Âl6,POR <DR e (®) 
SEXO, QUt:. PO�EM ,�NDIMEr-.ITO, �6(.)f,.:(X) -:;,l,p 

RE-NDIMEN1o ME;010 M�. -

_______ :Z!>�3'f72 ____ 5.lr-$½ ··- ,.22? __ _ 

! 1 ! 1 
1 
!
i
! 

' ; 

., 

�-15Q ____ _ 
100% 

&71!2.0'n 

11-.n4.{,12.
5b.b% 

1 ?>.?b?.4-79 
4:,.4-J. 

____ --'-10.2r2.5'18 __ 11.�2.c1s2,. 2�;>crn .. 1::?t,!l.412. _ • 
i i , 1 
1 ! ! 
i i i 

1 ! 
' 1 

l l 
1 

1 

! 
! 

1 
i 
1 

r--, 
i ·,.

·TOTAL A1É 1 SM MAIS Dt i Mil-IS C'E. 6 TolM.- MA�S \;E. 1. MÂI!> O:. 6 
A"lE- S � A"TÉ 10 5M A"TÉ ':> �M NÉ IO!>M 

ton-\.e, IBGE 

Un �utro indicador importante diz respeito à posição de negros e mulatos na
ocupaçao. Segundo o IBGE, para cada empregado negro há 13 mulatos e 65 brancos, 
refletindo, como podemos ver no gráfico abaixo, uma nítida dificuldade dos 
negros e mulatos ascenderem socialmente. 
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TABELA/GRÁFICO 9 

AUTÔNOMOS 

� 

� 

Nota: o total nao inclui a população amarela e as pessoas que nao declararam

cor. 

Por Último, pensamos ser importante destacar que no âmbito da escolaridade a 
situação dos negros e mulatos continua deficiente. Percebemos isso ao 
identificarmos que no total das pessoas de 7 anos ou mais sem nenhuma instruçã0 
ou com menos de 1 ano de estudo, os negros e mulatos constituem 59%. Este dado é 
significativo se nos damos conta de que, no extremo oposto, isto é, das pessoas 
que tem mais de 9 anos de estudo, os negros e mulatos constituem apenas 21% (9 
anos de estudo = lo. grau completo). 

14 



IBASE-s Negros: Mercado de Trabalho_ e Questão Racial no Brasil-- Nov.85 

TABELA/GRÁFICO 10 
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Todos estes dados expressam uma situação de reprodução das desigualdades, 
quando negros e mulatos têm chances de escolarização, de um maior rendimento e 
de ascensão social diferentes dos brancos, ainda que com relação aos brancos 
pobres. 

A cor tem, assim, um grande impacto na determinação do rendimento do 
indivíduo, da sua profissão, do seu status econômico e social, da sua qualidade 
de vida, da organização da sociedade-- que se elitiza e branqueia-- nas 
representações culturais que criam uma "alma branca" para um país de metade 
negra (6). Isto também é racismo. 
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NOTAS 

(1) Somente nas áreas mais antigas como, por exemplo, o vale do Paraíba, é que
os ex-escravos vao ser integrados nas atividades essenciais da cafeicultura.

(2) Onde concentram-se
decadentes.

nos estados do Nordeste e nas zonas cafeeiras 
. 

, 

ja 

(3) Os dados existentes de cor, a pártir dos anos 70, só podemos encontrar
publicados no censo de 1980 e na PNAD de 1982. Porém, a PNAD de 1976 teve
uma sub-amostra que embora não divulgada deu origem ao trabalho "O lugar do
negro na força de trabalho", realizado por pessoas ligadas profissionalmente
ao DEISO (IBGE). Isto nos levou a tentar utilizar esses preciosos dados
ainda que percebêssemos por vezes, alguns problemas metodológicos e
teóricos. Assim, as tabelas da parte dos dados sobre 1976 são de autoria de
Lúcia Elena Garcia de Oliveira, Rosa Maria Porcaro e Tereza Cristina N .
Araujo Costa.

(4) O salário-mínimo anual de 1976 era de Cr$768,00. Fonte: DIEESE, Boletim 
abril 1983. 

(5) Segundo o IBGE, a população foi classificada em 4 grupos: brancos, pretos,
pardos e amarelos. A população não-branca a que nos referimos aqui é o total
de pretos e pardos, que passamos a chamar de negros e mulatos. Os totais não
incluem a população amarela e aqueles que não declararam a cor.

(6) Dados Censo 1980: a população total era de 119.011.052 milhões de 
habitantes, sendo que 53.280.437 eram negros e mulatos. 
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Rio de Janeiro, March lst., 1985 

Irmtraut Karlsson 
General Secretary 
Maritime House
Old Town 
Clapham 
London SW4 OJW 
England 

My dear friend, 

I am Rose Marie Murara, the woman who talked to y-0u at Hans 
Kruege�'s house in-Rio-de Janeiro, in october 84. I do not 
know whether you remember it, but -we were tal�irig about the 
problems of low incarne women in Brazil and the

º

difficulties 
we hàd to obtain grants from ILDES to make a seminar with those 
women,. in arder.to get acquainted with their necessities , and 
obtain further financing for projects in the peripheries of 
Rio de Janeiro. 

}, r- . 

I also said that this project I arn sending to you would be a 
pilot project, to be replicated in other states of Brazil if it 
proves to be successful. I hope women of the Socialist Interna
tional can make a lobby for us, women of the Third World. I also 
hope you like the project! 

Last but not least, I apologize for the delay in sending this 
project to you, because of the peculiar transition we are having 
now in the political s�ctor in Brazil and the intense participation 
we had in· it. I still keep travelling the whole country, working 
on women' s issues, and I am very happy to see how the women.' s 
movements are important for the transformation of our society. 

I anxiously hope to hearing from you very soon and I remain 

Faithfully yours, 

ROSE MARIE MURARO 

Vozes imprimiu 
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1. General Justification

Until now, the approach of the Socialist Jnternational relative 

to Brasil in its analysis, research, evaluations and personnel 

training and follow up has been the Political Parties and Union 

structures. 

. ..

Undoubted�y, these instítutions are important and we understand 

this when they are absent or repressed as we can see in the last 

years in Latin Arnerica and all the efforts madc. by" so many interna-

tional organizations to protect and stimulate their activities 

during all this period. 

But, the recent history of Latin Arnerica, espécially in the cases 

of Brasil, Uruguay, �rgentina �nd even Chile, shows the em�rgence

of new institutions , other than the Political Parties and Unions. 

These alternative institutions have a very short but very �ntense 

history and their action has been decisive in the changing of the 

political socio-economic processes of these countries. 

They are spontaneous organizations that have arisen from within 

civil society, born in the midst of military repression. They are 

called II social moviments 11 (ex: grassroots cornrnuni ties, neighboor-. 

hood associations, mother's clubs, feminist and black movements, 

etc .)-As opposed to the Unions and Poli tical parties, these new 

informal institutions mobilize millions of persons in their daily _ 

lives, channeling part of their activities to the collective level. 

We can even dare to say that in the last five years· they have 

changed Brasil more than the Parties and Unions have in their last 

fifty years of existence (in the contemporary sense). In the Eccle

sial Grassroots cornrnunities alone there are more than three million 

people active in ·the periferies of the major cities of Brasil and 
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in the rural areas. Of these, eighty per cent are women. In·the 

other social movements, the proportion is about the sarne. 

In these movements, women are not only an amorphous mass manipu

lated by men, but they are acting in an original form to organize 

and develop these movemets and relate them to the society as a 

whole. This is a new phenomenon iri the History of Latin America. · ·-· 

And we knàw that this immense majority of active and organized 

women have still not received due attention, desp�te·�heir decisiv� 

influence ii the process of redemocratization of these countries .. 

Besides this, if in the social movements they constitute the 

immense mojority, in the political oarties th�ir particioation very 

seldom goes beyond 20%. 
. _, 

I . 

And, -finally, what does this reality suggest to us?_ On the one hand, 

the traditional patterns of action of the Unions and Political par

ties were not enough strong to-oppose the emergence of dictatorial 

regimes. On the other hand, they have been coopted and/Gr controlled 

by them. This also helps explain why, when Brasil under the military 

regime moved from 29th to 8th place among the Western countries, 

the country's wealth became more concentrated than in almost any 

other country. In other words: the State became richer and richer 

but the people, poorer and poorer. The technological progress, stimu-
• 1 

lated by the technocrats who took power in 1964, benefited only a 

small fraction of the population and the profits were drained·to 

foreign enterprises. 

In this context, the innbvative phenomenon of the social movements, 

especially in the late 1970s, took on an enormours importance. They 

became so strong that Gen. Golbery do Couto e Silva, one of the 

mentors of the mili tary_ dictatorship, said:: "We have urgently to 

reform Parties and Unions, because these (social movements) we can 
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- 3 -

The most interesting item in all this is that the new facts are 

intimately tiea to women's participation, whose emergence in 

History in the other countries is also an entirely new fact. More 

_important: Parties and Unions are obliged to follow these movements 

because of the weight of the new �olitical and social facts tha� � 

they created. We can observe this especially in the three last 

years: they were in a very large part iesponsible foi the victory 

of opposition parties in the largest states of the country, and it 

was they who put millions of people in the streets in the beggining 

of 1984 demanding direct elections and not Parties and Unions, 

because these social movements reinforced the.popular asoirations 

and not the interests of any elite. 

For all these reasons we are approaching the Wemen of the Socialist 

International to ask their support in strengthening this �mmense 

social network in order more rapidly to achieve more modern forms 

of popular partrcipation and social repre$entation. This is all the 

mor� important now thaf one cycle is closed and a new era of demo

cracy has begun. 

While these social movements present a very weak theoretical and 

p�ogramatic basis, in the sphere of action and practical results 

they are very strong and decisive. We therefore think that the 

moment has come to begin - our group that has been a pioneer group 

within the. social movements - to sistematize our work ant thought. 

We want to stimulate the emergence of new leàderships and strengthen 

the influence of the ones already participating. To this end, we 

must talk with the base groups to avoid the ancient male dominant 

style of action, i.e., from the top down. We want to know more 

precisely this conventional wisdo� responsible for so many important 

changes, but . that was smashed by the traditional relationship 
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authoritahlan and technocratic official knowledge. 

- 4 -

In all this project we can stress some political advantages for all 

of us: a) this social and dernocratic participation of the Brazilian. 

people through the social rnovements was very important to the -rnatur

ing of the process of the"dernocratic opening" of our countries; b) 

the work we are now beginning.can help to give feed-back and a 

very important follow-up to assure the social and democratic conti

nu�ty of this process. But to achieve this goal we-need good analy

ses,researches, evaluation and training of new leadership for these 

social rnovernents, especially women. The actual circumstances are 

very favorable because vast sectors of the population are awakening 

to the struggle to obtain their rights . 

..,

So we want: 

1 - To present our group, the CENTRO DA MULHER BRASiiEIRA (Brazilian 

Wornen's tenter); 2 - to request funding for a two-day encounter of 

women acti vi \.1&.S frorn the peripheries of the ci ty of Rio de Janeiro, 

as a pilot project to be Tepeated in other regions of Br�sil. 

f[· The Brasilian Women's Center (CENTRO DA MULHER BRASILEIRA�CMB)

The CENTRO DA MULHER BRASILEIRA (Brazilian Women's Center) is a non

profit, private and local organization, which includes activities 

at the national level. 

Obj�cti�es and Activities of the Organization 

The CMB was founded in 1975, sponsored by the United Nations. It was 

the first feminist organization in the modern style created in Brasil, 

from which were born directly or indirectly most of other feminist 

organizations in the country. 

Vozes imprimiu 
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Since its beginning -the CMB received financial support from the 

Ministry of Education (MEC) to develop activities in the areas of 

research and practical work with women. 

Activities of the CMB 

promoted regional and national meetings and conferences concern�. 

ing the condition of women; 

participated in meetings, congresses and seminars organized by 

other institutions in all of the country; 

- organized and helped to organize during the ten years of its

existence all the cornrnemorations of International Women's Day

(March 8), in the city of Rio de Janeiro;

- participated in various campaigns of great impact and imoortance

at the national level; for example: a campaign against violence

directed against women, as: a) in the Doca Street case and oühers

that have changed the jurisprudence of crimes cornrnitted in "defense

of male honour"; b) participated in the Special Cornrnission·. of the

Brazilian Congress investigating_the condition of women in 1977; c)
the change of the Civilian Penal Code; d) in the 1982 el'ections, in
which the elaboration of the FEMINIST ALERT FOR POLITICAL ELECTIONS,

a bookelet with suggestions for the political sector that served

-as a model for various States in the country; e) on-going campaigns

of Famili planning at the local and national levels.

- Arnong its normal activities, the CMB organizes consciousness-raising

groups with all kinds of women. From 1979-81 it gave legal an psycol

ogical help to low-income women. It has published the booklet Domina

tion of Women (DOMINAÇÃO DA MULHER - 8.000 copies) about contracep-

tion in education and Mother, Daughter, Woman (MÃE, FILHA, MULHER -

30.000 copies) about contraception and self-help, that served as a

base of discussion for many groups of low-income women, concerning

their sexuality and reproduction, having been distributed in various
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regions of the country besides Unions, Neighborhood Associations, 

etc. 

In the area of research: 

a) the CMB's consciousness-raising grouo on violence against

wornen carried out a study about "Violence Against Hosewives in

the Baixada Flurniriense�, one of the rnost violent zon�s of the � 

country. The results will be published in booklet forro, so that

wornen of this cornrnunity can mobilize against the- oppression of

which they are victirns.

b) Sexuality - The sexuality Group with financial support corning

frorn the Rockefeller Foundation and the Ministry of Education

has rnade a field research at the national level. The re-

sults were published in a book (500 pages) under the title

SEXUALITY OF BRAZILIAN WOMEN: BODY AND SOCIAL CLASS IN BRAZIL.

The book, published in January 83, appeared for six rnonths on

the country's rnost irnportant best-seller lists of VEJA, O GLOBO,

FOLHA DE SÃO PAULO, and caused a large national contioversy. The

coofdinatocftóuRJ the project (Rose Marie-Muraro) has rnade more than

fifty trips'lthe entire country, in order to discuss the subject

with the local cornrnunities.

c) Edqcational Gróup � At this time we have just received a grant

frorn MEC to develop research on the irnage of wornen presented in

education through its teaching instrurnents like books, filrns, etc,
'

in the public and private prirnary school systerns. TMe project is

called "Rethinking Sexual Roles as Portrayed in School Text Books".

This project is being carried out in consortiurn with the Depart

rnent of Education of Rio de Janeiro and the Union of teachers of

the sarne city. At the end of the project, a rneeting will b� orga

nized with prirnary school teachers, .parents and Educational autho

rities of the Municipality of Rio de Janeiro.

Besides this, the CMB has already received a grant frorn INEP 
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(NATIONAL INSTITUTE. OF EDUCATIONAL STUDIES), another branch of

the Ministry of Education) for a research project about "SCHOOL 

FAILURE, FAMILY AND SOCIAL CLASS IN BRAZIL", which will stu dy the 

variations in sexual/affective processes in children of low and 

high incarne. 

3. The Project

3.1 - PROJECT TITLE: 1st Seminar on Alternative Forms of

Women' s Participation 

3.2 - PROJECT DESCRIPTION: a seminar to be organized by the 

CMB in the city of Rio de Janeiro, inviting women active

in the State of Rio de Janeiro in social movements and

alternative organizations. Number of participants: 

approximateiy 1.000 women (700 fram Greater Rio de Ja

neiro and Niteroi and 300 from the rest ·of the State). 

Duration 2 days. 

3. 3 - OBJECTIVES OR THE PROJECT: This Seminar inten.ds -to en-

3.4 

Cül'.rage the discussion and exchange of _experiences among 

women , specifically focusing on the practica i colluf,�e.

strategies of a ction and surviv�(. created and concreiery 

lived by these women, in_order to help them to implement

experiences al�eady being underway and stimulate the im

plementation of new experiences and projscts. 

ISSUES: Our proposal for an agenda is as follows: 
\ 

. 

a) Education (formal and informal)- school systern, gender 

roles, day-care centers, leisure, art, culture ) handicrafs,

sports, etc. 

b) Health - prevention of diseases, medical care, housihg,,

basic sanitation, family planning, legal and psychological

assistance, al t•.:!rna,ti ve medicine, etc.

c) Organization Forms - formal(Parties and Unions) and

informal (neighborhood associations, mother' s clubs,

Vozes imprimiu 
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informal .small businesses, cooperatives, etc. 

3.5 - CONCLUSIONS OF THE· PROJECT 

- 8 -

a) elaboration of a final document issued from the

seminar, with a synthesis of the information, ideas and

discussions of the groups;

b) Support and assistance in the elaboration of future

specific projects. coming from the exchange of experién'='

ces, needs and from the contributions brought by women

to the Seminar.

3.6 - BUDGET (in US$) 

3.6.1 - Expenses with the participants 

a)Housing for 300 women coming from
other cities of the State:
15 per person (2 days) x 300

b)Transportation for 300 participants
lO·per person

c)meals for_l.000 participants
3 x 1.000 x 2 days

3.6.2 - Infra-Structure for the Seminar 

Printing expenses for the final 
document, stationary materials, 
postage, leaflets, folders, etc. 

3.6.3 - Personnel 

a) 4 persons for 3 months (part-time)
375 X 4 X 3 mo.

b)lO persons for 1 month (part-time)
240 X 10 X 1 month

e) 30 persons for 2 days (full time)
40 X 30 X 2 days

3.6.4 - Miscelaneous 

3.6.5 - Administra tive exoenses

Total: 

4,500 

3,000 

6,000 

-4,000

4,500 

2,400 

2,400 

200 

2,700 

29,700 
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Confer6nci� sobre o Brasil e �  crise centro-�mericena 
Rio de J�neiro, 11 � 14/6/1985 
�in�l sobre/ As Ierej�s no Br�sil frente e crise ds AC/ 

Di�nte d� estrAt�gi� �o sil&ncio 

D�rmi Azevedo. Jornlllistl'. Folha de São Paulo e "Tempo e 
sençn 11, do CEDI. Secretário executivo de !'Cristãos pelos Di
rei tos Humt\nos na América Il\ tina". 

l. A atitude da IGrejo Cat6lica no Brasil em relaçio i crise da Amirica
tral ainda;, �ajorit�riamente, de alheamento. No episcopado, esto ten
d@ncia aind�; muito forte. No clero secul�r e relieioso, mediana. E cada
vez m�is eng�jada entre pastorais populares e de classe· média, CEBs e lôi
coto em e;erel.

2 º A· polÍ tice do silêncio - de J·oã.o �ulo 2Q - interfere negeti vamente neste 
qu<'ldro. A lr;uns ffltos :: ao contrário de 1984 (qm.,ndo· aprovou, na assembléii,

de Itaici) nota pela pez na Am�rica Ce�trel, a assembl&ie da CNBB, em_a

bril p�ss�do, n�da divulgou sobre e questão, �pes�r ·da inici�tiva de al

euns bis�os. Nio houve, propriamente, rejeiçeo. Mes omissão de Conferên-.

ci!I. No Últimq Corpus Christi, em Sio �ulo, duas faixas, diante· do alti!lr

principal, n� Pr�ça d� RepÚblic�, deix�ram de ser lidas pelo bispo que

sub!3ti tuí� d. PcJulo Evaristo Arns na presidêncie d!l concelebrnçê'o: wn_a 

sobre e Teologia de Libertaç5o e outra em d�fesn da autodetermin�çl� da 

Nic<!lrve;un. Lembre-s� que a Arquidiocese de S�o Paulo é um dos esp0-ços ma-
is cbertos da Igreja no Brnsil. 

3. Diente da ofensiva contra a 'l1�ologitl da Libertoçã'o (e que permeia· pelo @
nos os Últimos vinte �nos de histÓrüi continer�tal), a estreitégia do sil-ª.n
cio ntua como fator de desrnobilizaçio. Atinge nio s6 setbres conserv�do
rõs, m�s t�mbém setores progressistes 9 sobretudo da hiererqui�. E fovore
ce os inimigos d� revolução letino e centro-emeric�na, em que o p�pel
dos cristios vem sendo, historicamente, crescente. Di�nte disto, o papel
profético.de �le;uns bispos e padres e religiosos brllsileiros deve ser des

' . . 

t�cndo, rompendo o silSncio e sofrendo pressões. 
o l�ic�to c�t6}ico �em sido menos �fet�do. Mes se sente, de modo geral,
um� tent�tiv� de controler � caminh�de das CEBs. Na. Últim� reuniio dos a
nimodores de CEBs d� .Arquidiocese de sko Paulo, h� du"s sem!lnas, o tema
Boff e os 1.1tnques do presidente da Federl'.lção de.s Indústrias às Comunidade
des de B�se sequer entr�ram n� paute, nio por inici�tiva do povo mes por
decisão dos dirigentes leieos e padres, represententes do poder hierárqu1
co. 

�' · tln, con t u<lo, 11 lernentos potencit1 is mui to pool ti vos: o grende potencü, 1 de
solidariedade das Igrejos e dos cristios brasileiros; as possibilid�des
de �ção ccumêuiczi nesta árco..; o pepel das religiosas, cada vez mais enga
j�das; o papel de bispos qu�, dentro da CNBB, exe�cem etueç�o profética,
inclusive pora dentro da Igreje. 



• Qu� is t.1 s l'l l ternl"I ti v�s .e possi bi lidl'd es? Apesz., r do qu�dro 11.dverso., há
nn1.I. t� e ni!"<� r,ue pode ser f e i tll: luta pela inc lusi o do teme le tino e
c�ntro-�merlc�no n�s ass�mbl;i�a eclesi�is; preaenç� dos cristioo nas
��lvt����a de soli��ried�de milit�nte d�s m�is diversos ncturez�s; mon

trr•em de um csqu�m� de comunic�ç�o, t�nto m�ssiva qu�11to populftr,. sobre

IBreja e Revoluç io n� Am�rica Central e sbbre � solidaried�de; a nível
da CNBB, �est6es e pressocs dos bispos-profet�s pore que se Dmplie o
esp�ço de deb�te e para que sejam cri�dos laços mais estreitos com cen

tros importgntes de pressão, como é o caso da Conferência dos �ispos dos

l�S t::i.dos Unidos.
J. Bm resumo, u política heeemSnicn na Igreja Cat6lica, de restaur�çio e

neocristandade, conspifB contra & solidariedade latino-americana. Mas,

dinnte dela, há iniciat'ivé)s a tomar, seja no âmbito da prÓpri!!. Igreja,
seja �m conjunto com as demais Igrejqs Cristis •

.'·. Pnrtj_dos e dernois setores de sociedode_ civil podem contribuir pl'ra isto, 

começon<lo por um� compreens5o mais profunda do papel dos cristios e da 
I�rejn no processo revolucion�rio latino e centro-americano e n& quest5o 
0� solid�riedDde. 
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O estudo das relações econêmic::as do Brasil com a Arnérica.:.Central -·é 
feitoAaqui com wna precx::upação mais que acadêmica: trata-se de examinar 0

que tem sido estas relações no período autoritário que acaba de 
extinguir-se, de rrodo a visualizanros uma política econê:rnica frente a 
Região que seja inspirada pela busca de: 

1) reforçar as possibilidades de uma solução pacífica e negociada à
crise centroamericana;

2) desenvolver wna lÓgica de intercâmbio fundada no respeito mútuo
e na procura do mútuo benefício;

3) no caso do Brasil, privilegiar os intercâmbios que visem a
complementaridade econêmica e que, ao mesmo tempo, sirvam para
fortalecer os modelos de desenvolvirrento econômico na Região que
estejam voltados para a satisfação das necessidades elementares das
maiorias e para a busca do maior grau possível de auto-suficiência e
soberania nacional e regional.

De início, é preciso observar que as relações econêmicas e carerc1a1s 
do Brasil com a Região centroarrericana se desenvolvem historicamente num 
contexto de crescente integração de ambas as_partes no sistema capitalista 
mundial. Ambas possuem uma história colonial ccrnum, ambas têm sido 
sujeitas à hegerronia econêmica e geopolítica dos Estados Unidos. Suas 
econanias são, portanto, fortemente marcadas pelo caráter agroexportador 
do seu presente ou passado recente. Isto significa que o centro das 
decisões que mais influíam na utilização dos recursos dessas economias 
encontrava-se no exterior delas. 

A CONJUNIURA BRASILEIRA 

As dimensões continentais do Brasil e sua unidade sócio-cultural a 
permitiram uma diversifição ampla das atividades econômicas. Mas o modelo • 
imitativo de modernização_ industrial e agropecuária grandemente 
dependente do capital e tecnologia estrangeiros, não levaram o país a 
estabelecer um processo endÓgeno e auto-sustentado de crescimento 
econêmico nem, muito menos, a criar as condições adequadas para que as 
necessidades básicas dos seus 130 milhões de habitantes �sejam 
satisfeitas. Os. 20 anos de autoritarismo, se por um lado ampliaram o 
processo de modernização e de integração econômica do país, por outro 
aprofundaram ainda mais os seus vínculos de dependência can o exterior. -
É o que revelam sua política de exportações, que nos Últimos anos-tem 
sido moldada prioritariamente em obediência às necessidades e exigências 
do mercado externo e,· em particular, dos países industrializados; · -e sua 

O insistência em importar, por meio das empresas e bancos transnacionais,
modelos de produção e consumo e o capital, a tecnologia e o "know-how" 
necessários para realizá-los. 

Isto tem ocorrido de forma acentuada.desde que o governo Figueiredo _decidiu 
recorrer ao FMI para buscar aval e recursos indispensáveis para manter em 
dia o pagamento do serviço de sua dívida externa. A adoção de urna 
política fortemente recessiva, por imposição do FMI_ e dos bancos credores 
por ele representados, levou o país a três anos de crescimento econômico 
negativo ou inferior ao crescimento populacional e a una renda per capita 

. . 
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decrescente ern quatro anos consecutivos (1980-1983). 

TABELA 1 
EVOLUÇÃO DA PRODUTO INTER.1'-10 BRUID E DA POPUI.Aç�zií.O BRASILEIRA 

1 9 7 9 1 9 8 4 

Anos PIB Variação PIB per População Variação 
(bilhões de ( % ) capíta* (milhões) (%) 
dólares)* 

1979 203, 1 6,4 1748 116,2 2,47 
1980 217, 7 7,2 1828 119, 1 2,50 
1981 214,3 -1 , 6 1757 122,0 2,43 
1982 216,5 0,9 1731 125, 1 2,54 
1983 209,5 -3,2 1634 128,2 2,48 
1984p 218,9,. 4,5 1666 131, 4 2,50 

. .

-------------------------------------------------------------- -------------

Fontes: Fundação Getúlio Vargas, Banco Central e Centro de Dados do 
IBASE. 
* Calculado a partir do ano base de 1983, .com aplicação da taxa média de
câmbio (1983) e das ·taxas anuais de crescimento do produto real ("Anuário
Estatístico do Brasil", FIBGE, 1983).

Na verdade, porém, a política do FMI e governo Figueiredo, so era· 
recessiva can respeito aos setores econômicos que produzem 
predaninantemente para o. mercado interno. Os setores voltados para a 
exrx,rtação,i.,,ao contrario, foram encorajados através de todo tipo de 
facilidade e incentivo a aumentar sua atividade produtiva e exrx,rt?3-dora a 
fim de capturar no e.'<terior a ma.ior quantidade possível de dólares. O 
objetivo desta política não era aum=-....ntar a capacidade de ��portação do 
país nem torná-lo menos dependente de empréstimos exte_rnos, mas sim, em 
primeiro lugar, obedecendo de olhos fechados aos ditames do FMI e dos· 
bancos credores, pagar em dia o serviço da dívida externa, conforme 
podemos ver na Tabela 2. 

Anos 

1979 
1980 
1981 
1982 
C983 
1984p 

TABELA 2 
BRASIL: CQ'1ÉRCIO EXTERIOR E RELAÇÕES· CÇM A DÍVIDA 

EXTERNA E O SERVIÇO 
1 � 7 9 - 1 9 8 4

. Exportação* Importação* Serviço da �Ívida Saldo Corrercial-
Externa/Exportação(%) -Serviço*

15.244 18.084 71, 1 ·-14.714
20. 133 22.955 64,6 -16.968
23.293 22.091 69,6 

ô 
-16.599

20. 175 19.395 93,4 -19.869
21.899 15.429 64,2 8 J 772 
27.005 13. 937 49,4 1,368 

-------------------------. ------------

Fontes: Banco Central, Banco Interamericano de Desenvolvimento e Centro de 
Dados do IBASE. 
* Em milhões de dólares correntes.

Os resultados desta política de endividar-se mais para pagar as dívidas· 
anteriores tem.sido desastroso para a econo.ma e pélra a sociedade cerno um 
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todo. Além da liquiàação de inúmeras empresas, ou da sua compra por 
empresas maiores em busca de.expansão ou diversificação, em particular as 
transna�ionais, diminuiu fortemente a oferta de emprego e, em 
consequencia, cresceram as atividades da economia sul:mersa e o número de 
trabalhaçlores ·subempregados . ou marginalizados que, sanados aos 
desempregados, totatizavam 24,4 milhões de trab.3.lhadores ou 54,2% da 
população econornicarnente ativa e..'11 1983. Ao mesmo tempo, a riqueza 
concentra-se cada vez mais nas camadas de maior renda, conforme mostra a 
Tabela 3. 

'rABELA 3 
DISI'RIBUIÇ!-10 DAS PESSOAS DíPREQ\DAS POR NÍVEIS DE RENDA 

BRASIL, 1979-1982 

Nível de Renda 
médio em Salá
rios MÍ:n.ünos (SM) 

-'IDTAL 

Menos de um SM 
1+ a 2 SM 
2+ a 5 SM 
5+ a 10 SM 
10+ SM 

Fonte: IBGE/PNADs 1979 a 1982. 

1979 

100,00 
43,84 
25,69 
20,37 
6,54 
3,56 

Anos 
1982 

100,00 
47,68 
24,54 
18,98 

5,75 
3,01 

( % ) 

Por outro lado, cano todos os países endividados foram forçados ao mesmo 
temi:X) a atrrne.ntar suas exrx:,rtações e diminuir suas importações, a 
canpetição mais aguda levou à depressão dos preços dos seus produtos, e..'11 
benefício.dos imfX)rtadores·do mundo rico, particularnente os EUA. Segundo 
o ex-Ministro da Indústria e Comércio, Camilo Pena, o Brasil perdeu cerca
·de 30 biU1ões de dólares só com a deterioração dos termos de troca
internacionais· dos Últimos 6 anos. Se somannos a esta cifra os quase 60
bilhões que o Brasil pagou aos credores internacionais no mes1ro período,
como juros da dívida externa, venDs que o Brasil tornou-se, efetivarrente,
u.m país em processo de descapitalização ou, se preferirrnos, em via de
subdesenvolvimento.

Esta é a herança recebida pelo governo Tancredo Neves, hoje governo José 
Sarney, o primeiro governo civil que o Brasil possui em 21 anos. Parece que 
o governo da Nova RepÚblica está pensando modificar substanciaJ.rrente a
política externa, no quadro de mudanças político-econômicas visualizadas
pela nova derrocracia liberal. Certamente-é do seu interesse abrir ainda
mais os horizontes da política externa brasileira, em particular no
âmbito econômico e comercial. Alguns sinais disso, no que tange a
América Central, já se manifestam.

No seu primeiro discurso, em 15 de maio, como novo Ministro de Relações 
Exteriores, Olavo SetÚbal explicitou o apoio do governo da Aliança 
Democrática "aos esforços. de pacificação do Grupo de Contadora" e 
deplorou a imposiçao pelos Estados . Unidos de sanções econômicas 
un.ilaterais contra a Nicarágua.· SetÚbal �Jn determinou a realização 
de estudos sobre a questão do reatamento das relações diplomáticas cem 
Cuba .. Mais recentemente, o Presidente Sarney teve um encontro com. o 
Ministro Secretário de Assuntos do Governo Central da Nicàrágua, Rodrigo 
Reyes, no qual, diz a Jornal do Brasil de 24/5/85, o Presidente· 

-......... 

-
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"ofereceu-se a buscar, junto à ·Nicarágua,· formas de cooperação que 
ajudei"Tl o país a superar suas dificuldades econêrnicas." 

. A AMÉRICA CEN"'TRAL 

A América Central, por sua vez, viveu 30 anos dinâmicos de crescimento 
capitalista, depois da 2a. Guerra Mundial, reflexo do longo" auge da 
economia internacional. Segundo dados da CEPAL, entre 1950 e 1978_, seu 
produto interno cresceu de 1.950 para 7.520 milhões de dólares, ou urra 
média de 5,3% ao ano. O produto per ·capita duplicou no período. o setor 
industrial foi o mais dinâ.mco e a oferta de empregos urbanos, so�ada à 
mudança da divisão de trabalho na agricultura, em prejuízo da produção 
de bens essenciais, gerou um crescimento da população urbana de 16% em 
1950 para 43% em 1980. O ca.7-ércio exlerior cresceu 13 vezes entre 1950 e 
1978 e diversificou seu mercado, passando a proporção de trocas com os EUA 
de 80% em 1950 para apenas 35% em 1978. Aumentou a exportação de produtos 
não-tradicionais e ganhou peso a bnportação de produtos intermediários e 
de bens de capital. 

Contudo, a condição de pequenas economias agroexportadoras dos países da 
regiao estruturalmente não mudou. Houve antes o que a CEP.".L decidiu 
charrar "desenvolvimento aditivo", ou a superposição de fomas modernas de 
prcclução às estruturas anteriores, sem contudo eliminá-las ou reduzi-las 

- a um papel relativarrerite insignificante .. Eis porque a, evolução do setor
externo de virtualmente todos os ... países da região condicionou o_
comportamento das suas economias. O · financiamento externo não serviu·
para lançarem as bases de uma econcmia.nacional ou regional auto-sustentada
mas sim .. corro um fator de modernização imitativa nos períodos de expansão
e como arrortecedor dos conflitos sócio-econêmicos durante as recessoes .

. Z\s economias continuaram em geral a organizar_;se em ton10 a poucos produtos
de exportação, dependendo, portanto, da sua capacidade de competir entre
si e com outros exportadores do continente, corro o Brasil, e também dos
caprichos dos importadores e do rrercado internacional. O crescimento
econêmico prolongado teve um caráter fortemente concentrador e a
defasagem entre as novas estruturas sócio-econômicas e as práticas e
instituições políticas · neo-coloniais não permitiu a superação das
desigualdades na distribuição da renda nem da pobreza extre.'71él.. Assim, em
1980 os 20% mais pobres dos cinco países da região dispunham de apenas 4%
da renda regional, ao passo que os 20% mais ricos controlavam mais de 55%.
A diferença mais extrema encontrava-se em El Salvador 2% da re.�da
nacional para os 20% �ais pobres e 66% para os 20% mais ricos - e a menor,
em Costa Rica - 4% para os 20% mais pobres e 49% para os 20% mais ricos. Na
Arrérica Central, 1 3, 2 milhões, sobre urna população total de 20 milhões, ·
viviam em 1980 num estado de pobreza, isto é, COt71 una renda que não.
cobria suas necessidades básicas. Destes, 8,5 milhões (42,5% da
população total) viviam num estado·de pobreza absoiuta, isto é, sem renda
sufi5ente até para comprarem a cesta básica de alimentos - portanto, com
Fa1E.

Com relação aos Estados Unidos, a potência hegeIT'Ônica na Região, a
América Central tem um significado _econômico relativamentE; pequeno. O
canércio exterior dos F.UA com a Região representa apenas 2% do seu
corrércio total corn·a·Arrérica Latina; seus investimentos diretos SOIT'élffi 

apenas 2,5% do total de investirrentos diretos na Amér�ca Latina, tendo
alcançado 1,1 bilhões de dólares em 1980 e uma taxa média de lucro
inferior ao resto da .Arrérica Latina. Em segundo lugar, os interesses
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econôrnicos norte-americanos na Região estão localizados ma.is na esfera 
da circulação que da produção. Exemplos disto são o valor estratégico 
da Região cerno centro financeiro internacional, seu papel de artéria 
vital para o comércio marítimo norte-arrericano, a presença de numerosas 
zonas de-livre canércio, que servem de plataformas para os interesses 
transnacionais, e o turisrro. Ainda assim, o capital de origem 
norte-americana tem-se retirado da Região, corro consequência da grave. 
crise econÔPii..ca dos Últimos 6 anos. 

Esta crise tevE d1.1as origens principais. A primeira foi o alto grau de 
integração dos países da Região na divisão internacional do trabalho, 
fazendo que a conjuntura econômica mundial condicione o cornportam2nto das 
economias cerit:-0arnerica.;.ú1s e imponha limites à sua capacidade de 
cresc:i.rnen't;ü. Foi assim (,íde � prolongada recessão mundial dos fins d?s anos· 
70 para ca, expressa na düninuição pronunciada da atividade eco,1omica 
dos p3Íses industrializa.dos, na consequente redução da sua_demanda de 
importações, lado a lado com o aumento brutal das taxas de juros, levou as a

economias regionais a um estado aflitivo de crise. A segunda foi a crise_ • 
polÍ tica centroamericana, gerada pelas desigualdades soc1.a1s resultantes 
do mcx:l.elo econômico concentrador e neo-colonial predominante na região -
conduzido f requenternente :i;:or sangrentas dita duras mi li tares, e 
desencadeada pelos grupos sociais que questionam a ordem opressiva e buscam 
a democracia, a soberania nacional e formas de desenvolvimento regionais e 
auto-sustentadas. 

As consequências da crise para a A�iérica Central foram desastrosas. 
Segw1do a Comissão ]::conôrnica para a América Latina das Nações Unidas, a 
renda per capita regional caiu em 1982-83 para níveis inferiores aos do ... 
início dos anos 60; as taxas de desemprego chegaram a 50% da PEA em algw1s 
países da Região. 

TABELJ\ 4 
AMÉRICA CENTRAL: PI)3 E PIB PER CAPITA POR PAÍS 

1979-1983 

---------------------------------------------------------------------------

Anos PIB 
(bilhões de dÓl.*) 

e.Rica El Salv. Guatem. Honduras Nicar. 

1979 4,04 3,44 6,90 2, 19 1, 57 
1980' 4,83 3,57 7,88 2,49 2, 18 
1981 2 r 62 3,46 8,61 2,65 2,?6 
1982 2,59 3,59 8,73 2, 79 2,95 
1983 3,87 8,72 2,95 3,56 

PIB per capita:-, 
(dÓl. *) 

1979 1. 555 967 1. 177 669 793 
1980 1. 524 851 1 . 177 680 884 
1981 1.363 757 1 . 149 664 919 
1982 1. 179 695 1.074 628 853 
----------------------------------------------------------

----------------
--

* DÓlares correntes.
Fonte: Jnternational Firianci.al Statistics, série suplementar, Fivll, 1984.

-
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A Tabela 4 releva o grave quadro de estagnação ou recessao dos países da 
Região. O colapso da economia costa-ricense de 1981 para cá tem sido 
surpreendente. Já a Nicarágua conseguiu alcançar em 1980, apenas um ano 
depois do triunfo sobre a ditadura sorrozista, um PIB superior ao de 1977 e 
continuou obtendo níveis ainda.mais altos nos anos. seguintes, apesar do 
estado de guerra e.m que se encontra desde 1982. Obteve também um 
crescimento da renda per capita nos dois anos seguintes ao Triunfo, ao 
contrário de todos os outros países -da Região. 198:, contudo, 
representou perda real para todos. Honduras, mesmo sem sofrer os efeitos de 
guerra. civil que açoitam seus vizinhos, continua sendo o país ITB.is pobre 
da Região. 

TABEIA 5 
AMÉRIC.J:\ CENTRAL: REI.AÇÃO OOS PREÇOS DE TROCA 

1 9 7 6 1 9 8 1 

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

'I'axas de crescimento 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 

'IDTAL 16,7 28,8 - 9,9 -11, 5 - 7,8 -11, 5
Costa Rica 11 , 3 28, 1 - 6,8 - 4,0 .- 6, 1 -15,2
El Salvador 29,9 24,5 -15,7 - 3,2 -11, 5 -14,3
GuateiTala 10,5 40,0 -11, 4 -11, 8 - 6,4 - 8 ,·2
Honduras 8 ,2 15,4 - O ,·4 -12,3 - 1 ·, 8 -17 ,6
Nicarágua l7' 7 27,4 .:.. 11 , 3 -11,9 0,9 - 9,7
____________________________________________________ .. ______________________

Fonte:CEPAL, com base em cifras oficiais. 

A Tabela 5 nostra que o poder dé canpra das exportações dos cinco países 
diminuiu 30% e a relação de preços de troca, 50% desde 1977. Isto quer 
aizer que se o poder de compra de 1977 tivesse sido rrantido, o valor total 
das exportações de 1982 teria sido mais de 40% maior que o registrado, o · 
que representaria um aumento de 2% no PIB desse ano. Ademais, estima-se que 
o êxodo de capital privado entre 1982 e 1983 tenha alcançado 3 bilhões de
dólares, ao passo ·que o influxo de capital estrangeiro tem caído
sistematicamente. Em 1981-82,,a "ajuda" oficial dos EU à Região chegou a
828,6 milhões de dólares, ou 70% do total da "ajuda" externa dos EU à
P,rri-:2rica Latina. Grande parte daquela cifra corresponde a ajuda militar; em
El Salvador, a proporção da ajuda militar sobre a total foi de 80% (Cf.
Gorostiaga, Xabier - "La Crisis Regional y la Busqueda de 1,lI1a Alternativa
Propia", INIES, Managua, fevereiro 1983-}.

A esta grave deterioração dos tenros de troca- - quase 50% desde 1977, 
agravada ainda mais pela irrp:)siçãb ·do FMI de que os países endividados 
busquem simultaneamente aumentar seus saldos canerciais para manter em dia 
o pagamento dos juros de suas dívidas externas - veio somar-se a retração
tanto dos rrercados do Hemisfério Norte quanto dos outros países do
Terceiro Mundo. Em consequência, o volume de exportações da Região
cresceu de forma irregular e o.das in,portações reduziu�se drasticamente
nos Últirros três anos do período.
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TABEL..:A. 6 
AMÉRICA CENTRAL: PRINCIPAIS INDICAOORES 00 CCMÉRCIO EXTERIOR 

1 9 7. 6 - 1 9 8 1 

. . 

------------------------------------------------------

1976 1977 1978 1979 1980 1981 
-
---

-----------------------------------------------

Exportação 

valor 
volume 
valor unitário 

Importação 

valor 
volume 
valor unitário 

Relações de preços 
de troca 

Poder de compra das 
eX]_X)rtações 

taxas de crescimento{%) 

29,7 
5,9 

22,4 

20, 1 
14,5 

4,9 

35,3 
-0,9
36,5 

27,0 
19,8 

6,0 

índices 

93,4 120,3 

132,6 169,3 

-1,3
2,6

-3,8

1 
1 

8,9 
1 , 9 
6,8 

103,4 

156,5 

Fonte: CEPAL, ccxn base em cifras oficiais. 

14,9 2,3 -7,2
13,6 -3,3 3,0 
1 , 2 5,9 -4,5

6,3 15,5 -4,6
-7,0 0,5 -11. 4
14,3 14, 8 6,7 

95,9 88,4 78,2 

157,3 140, 1 120,4 

Apesar da contração econômica dos Últimos anos do período, foi preciso 
imr.:ortar em valores acirre dos obtidos com as exportações, especialmente 
para atender à demanda gerada pelos gastos pÚblicos crescentes, em parte 
para crmpensar a atonia do investimento privado. O resultado foi o salto do 
défict da balança comercial de 432 milhões de dólares em 1977 
(equivalente a 3% do PIB) para 1.411 milhões em 1981 (6,8% do PIB). 

TABELA 7 
AMÉRICA CENTRAL: SALOO COMERCIAL E SUA REIAçÃO COM O PIB 

1 9 7 5 - 1 9 8 1

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
-------------------------------------------------------

'l�AL 
Costa.Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicarágua 

TC/I'AL 

IllilhÕes de dólares 

-570 -427 -432 -887
-166 -146 -164 -269

-79 -'!2 29 -234
-77. -227 -99 -354

-101 -60 -74 -89
-147 18 -124 59

relaç-.ão percentual cano PIB 

6,0 -3,5 -2,8 -5,4

-653 -1. 323 -1.411
-425 -460 -107

2 -51 -169
-291 -216 -548
-99 -197 -'i26
160 -399 -461

-3,5 -6,4 -6,8

-



-

Costa Rica 
El Salvador 
Guaterrala 
Honduras 
Nicarágua 
-18 ,2

' 

Brasil-Am2rica CÉ'n!:.ra.l - 10/6/85 9 

-8,7 -6, 1 -5,3 -7,6 -'I0,5
-4,4 -0,5 1 , O -7,6 O, 1 
-2,4 -5,2 -1,8 -5,8 -4,2
-9,7 -4,7 -4,8 -4,9 -4,6
-9,5 1 , O -5,5 2,9

-1 O, 1 -3,2
-1,5 -5,0
-2,8 -6 ,3.
-7,7 -6,2

7,7 -17, 1

------------------------------------------------------------------

Fonte: CEPAL, com base em cifras ofic.iais. 

A isto se Rcrescenta o espetacular aumento do serviço da dívida, não so 
devido ao crescente endividarrento mas também às altíssimas taxas de 
juros. Segundo a CFPAL, os pagan1entos ao exterior elevaram-se de 268 
milhões de dÓlarP.s 2m 1977 para 700.milhões em 1981, para o conjunto da 
Região. 

O caso mais dramático é, sem dúvida, a Nicarágua, que.vem sofrendo 
graves consequências da guerra econânica decretada por Ronald Reagan, e, 
que culminou cem o bloqueio econânico total iniciado a 1/5/85, exceto as 
exportações e transações destinadas aos contra-revolu�ionários._ O 

bloqueio inclui a anulação do tratado de Amizade, Canércio e Transporte, 
a interrupção de todas as comunicações navais e aéreas entre os EUA e a 
Nicarágua, afetando diretamente as importações de insumos, compra e venda 
e o exercício de atividades profissionais e prçdutivas de uma nação que, 
apesar da diversificação obtida de 1979 p.:rra cá, ainda é muito vinculada 
à economia norte-americana. l1crescenta-se a isso as pressões dos EU}\ para 
que as agências financeiras multilaterais,· das qt.Jais faz parte a 
Nicarágua, susp,2.ndam empréstirros e créditos a esse país. 

Neste contexto, o constante aumento dos preços dos produtos importados e do 
petróleo e a queda dos preços dos produtos de agroexportação, base da 
economia nicaraguense criaram wra. situação econômica crítica, que se 
manifesta do incremento da dívida exterria de 1,6 bilhões .de dólares em 
1979 para 4,36 bilhões em 1984, cujos juros capitalizados mais os-a pagar 
em 1985 sanam um total de 872 milhões de dólares!. Contudo, em 1985 a 
Nicarágua não prevê a possibilidade de_exportar mais que 370 milhões de 
dólares, dos quais 17% estâo em perigo devido ao bloqueio econômico 
decretado por Reagan. 

A este quadro sombrio da evolução econômica � comercial da Região, 
acrescentemos a conjuntura política particularmente grave que está 
atravessando. Honduras e Guaterrala continuam subjugadas a ditaduras 
militares apoiadas pelos EU. Honduras viu-se nos anos recentes transforrrada 
em plataforrra para as ações militares dos sorrozistas - refugiados apoiados 
pela CIA - contra a Nicarágua sandinista. Costa Rica, mergulhada na crise 
econômica que assola toda a Arrérica Latina, tem sofrido forte pressão 
norte-americana para militarizar-se e abrir seu território à presença 
-militar dos EU. Efetivamente, o norte do país· ·serve da base para outro
grupo de contra-revolucionários Ôcaraguenses, também af,Oiados pela CIA.
El Salvador, sem o apoio militar e geopolítico do governo norte-americano
às suas elites, já teria um governo coordenado pela Frente Derrocrática
Revol-µcionária.

A Nicarágua, conforme mencionamos, sofre as consequências do assédio
militar e do bloqueio canercial e financeiro dos EU, com a cumplicidade das
aoências multilaterais, sendo obrigada a dedien.r 25% do seu orçamento à
d�fesa. Ao custo econêrnico da agressão externa que ,está sofrendo,
agregue-se o custo humano, que se traduz em rrais de 7.000 mortos, 6.000
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Órfãos e uma população de 150.000 nicaraguenses deslocados pela guerra. 

RELAÇDES B::DID'ITCl\S PRASIL-AMÉRICA CENI'W'J"., 

Nesse contexto, as relações econômicas e coJT12rciais do Brasil cem a 
Região revelam debilidades de todo tipo. Por um lado, os governos 
militares brasileiros de 1964 até 1985 parecem ter carecido de urna

política racional e coerente de relações com os países da Região, que 
servisse de base para um intercâmbio econôm.:.co, tecnolÓgico e comercial 
que rraximizasse os potenciais tanto do Brasil como dos países 
centroamericanos. Tal intercâmbio teria tanto maior potencial de êxito 
quanto aumenta na Região o sentimento anti--=:UA - o principal supridor de 
investimentos, tecnologia, bens e serviços à Região. 

As exportações brasileiras para os países sn questão, organizados no 
Mercado Com..1.rn Centroarre:::-icano ( M2CA) , caíram de 6 3 , 4 91 milhões de 
dólares, ou 0,5% do total das exportações brasileiras em 1978, para 
44,804 ·milhões, ou apenas O, 2% do total das exportações brasileiras ern 
1983. O saldo comercial no período foi sempre favorável ao Brasil. Na 
verdade, as importações brasileiras do MCCA atingiram seu valor máximo e..� 
1979 - apenas 8,35 milhões de dólares, ou 0,05% do total das importações 
brasileiras naquele ano. De lá para cá foram decaindo até chegarem em 
1983 a um valor quase tão Ínfimo - 379 mil dólares - quanto o de 1978 -
344 mil dólares. 

TABEIA 8 

BAIANÇO DE PAGAMENIDS BRASIL-M'.::CA 
1978-1983 

(US$ mil) 
----------------- .--------------- - ---- - -

A. Mercadorias e Serviços

Balança Corrercial
Exportação (FDB)

Básicos 
Industrializados 

Importação (FDB) 
Básicos 
Industrializados 

Serviços ( lÍq. ) 

B. Transferências Uni
laterais

e. Transações Correntes
(A+B)

r 
D. Movimento de Capitais

(lÍq.)

E. Total (C+D)

1978 

67. 147

-63. 147
63.491

1. 081
62.403 

344 

4.000 

1979 

53.233 

46.976 
55.325 

471 
54.743 

8.349 

6.257 

1980 

70.4í1 

64.920 
68.535 

985 
67.550 
3.615 

1981 

61.616 

63.486 
64.S08

518
63.979 

1. 022

5.491 -1.870

1982 

35.716 

31 . 79?. 
32.331 

32.328 
539 
340 
199 

3.924 

1983 

50.932 

44.425 
44.804 

469 
44.299 

379 
125 
254 

6.507 

-50 405 18 -394 -95 -3

ó 
67.097 53.638 70.429 61.222 35.621 50.929 

\ 
-23.820 -27.650 -18.453 -4.332 -7.920 L1.153

' 
43.277 25.988 51.976 56.890 27.701 49.776 

-----------------------------------------
-----------------------------------

Fonte: Separatas do Boletim do Banco Central do Brasil, 'dez. 1983 e set. 
1984. 
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Observemos que de 1981 para 1982 ocorreu um colapso de 50% nas trocas do 
Brasil com o MCCA. Foi com a Nicarágua que este colapso se mostrou mais 
radical - um corte de 75% nas exportações brasileiras, apqrenterrente por 
razões que não foram econânicas, já que em 1981 o Brasil obteve um 
saldo de 13 milhões de dólares de transações· correntes e recuperou um

saldo positivo - 3,32 milhões de dólares, contra -14,64 milhões em 1980 
- no movimento de capitais, resultando no maior superavit no balànço jamais
obtido pelo Brasil em relação à Nicarágua - 16,7 milhões de dólares.
Tal queda nas relações de troca com o MCCA refletiu-se, obviamente, no
saldo de transações correntes. A recuperação no ano seguinte foi tímida.

Em contrapartida ao saldo sei�pre positivo de transações correntes em favor 
do Brasil, o.. movimento de capitais foi sempre negativo no período 
considerado, mas jarPais o suficiente para equilibrar o balanço de 
pagamentos do .Brasil com a Região. 

O perfil das trocas comerciais revela que o Brasil. é eXJ;X)rtador de 
produtos predaninantente industrializados. Neste aspecto, o Brasil tende a 
beneficiar-se cem a deterioração dos tenros de troca, geraJJnente 
favorável aos produtos de maior valor agregado. No caso dos Últirros dois 
exercícios, por exei�lo, o valor unitário de produto industrializado pago 
pela MCCA ao Brasil passou de 1. 133,2 dólares por tonelada ém 1982 para 
1.530,5 dólares em 1983. 

TABEU\ 9 

REI.AÇÕES C0.\1ERCIAIS BRASIL-AMÉRICA CENTRAL POR PAÍS 
1979-1983 

1979 Exp. 
Imp. 

1980 Exp. 
Imp. 

1981 Exp. 
Imp. 

1982 Exp. 
Imp. 

1983 Exp. 
Imp. 

Costa Rica Guate.mala Honduras Nicarágua 

15.934 
6.742 

19.915 
1. 955

13.013 
.so 

10.009 
24 

13. 108 
34 

13. 760· 
121 

12.225 
470 

15.484 
,187 

9.908 
169 

6.403 
31 

17. 776
391

15.645 
955 

13.185 
682 

5.395 
170 

10.847 
60 

743 
1 .050 

17. 898

20.397 

5.260 

10.278 

ô ------------------------------------------------

Fonte: CACEX, Banco do Brasil, séries Estatísticas - 1983. 

(US$mil FOB) 

Salvador 

7. 112
46

2.852 
234 

2.429 
103 

·1. 759
176 

4. 168
254

A Tabela·9 revela uma forte pro:i;::ensão do Brasil a exportar para e Região 
e a não importar dela. As maiores exportações em valor, · no período, · 
foram para a Costa Rica, seguida de·Honduras, Guatemala e Nicarágué;. O
maior valor naninal foi, contudo, obtido das exportações para a Nicaragua 
em 19 81 . Houve, efetivamente, um crescimento extraordinário das 
exportações para a Nicarágua nos dois ano� seguin�es ao �o Triunfo 
Sandinista. Não houve, no entanto, contrapartida de J.ITlfOrtaçoes deste 



país desde 1979. 
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Examinerros cem algum detalhe a composição das trocas canerciais dos cinco 
p::tÍses centroarrericanos co.11 o Brasil em 1980, à guisa de exemplo. 

Costa Rica - As principais exportações brasileiras para a Costa Rica 
f�ram veículos pesados (principalmente caminhões e peças de r�posição), 
maqui�as, ê;J?ô.J:elhos e instrumentos mecânicos, papel, maquinas e
apareJhos eletricos e produtos de ferro e aço. O Brasil, por sua vez, 
i.rnr;ortou principalmente arroz! 

Guat:.:::-P."B.la R;i::x:i:i..-tações: veículos, principalmente caminhões e 
mecânicos e eletromecânicos, automóveis, __ 0.qc.:..nas e instrumentos 

produtos químicos e prooutos de ferro 
árvores florestais e fio de acrílico. 

e aço. Irnportaçõ2s: se-nentes de 

f .. Honduras - Exportações: veículos, princ.i!palrrente caminhões,. Ônibus e · •
tratores, requinas e equiparnentos mecânicos, produtos de ferro e aço e 
papel. Importações: coloÍonias e se-nentes para árvores florestais. 

Ni�.a.1..-água - Ex--portações: veículos, principalmente tratores, máquinas, 
aparelhos e instrumentos mecâ.,icos e papel. Importações: nenl1uma. 

El Salvador aparelhos 
aparelhos elétricos e 
sintética. Importações: 
químicos orgânicos. 

e - instrumentos mecânicos, papel, má.quinas e 
eletrônicos, produtos de borracha natural 

equipamentos elétricos e eletrônicos e produtos 
e 

Um exame mais sistemático das exportações brasileiras para esses países 
revela, a . partir de 1979, uma certa mudança na demanda nicaraguense, 
ganhando maior im1:x:,rtância os bens ligados às necessidades básicas do 
país e da população. Atualmente, contudo, a Nicarágua faz um esforço 

-extraordinário. para contornar e amenizar os efeitos do bloqueio comercial
americano à economia do país. Apesar da diversificação dos seus mercados
exterr-'Js lograda pelo país nos Úl tirros 5 anos, cerca de 80% da indústria 6. 
nicaraguense ainda estão diretémlente vinculadas à tecnologia W 
norte-arrericana.

Apesar disso, transcorridos cinco anos do triunfo sandinista, a Nicarágua
conseguiu diversificar seus :mercados ao ponto de ter hoje a:p2nas 20% das
suas relações correrciais ca11prometidas com os EUA, uns 40% com a Europa
Ocidental, 19% com os países socialistas, inclusive Cuba, enquanto tenta
expandir suas trocas can a América latina. Do financiamento externo
nicaraguense, 48% procedem do Terceiro Mundo.

o bloqueio, portanto, já não representa uma ameaça fatal à economia
n:icaraguense. Contudo, o país ainda depende_ dos EUA para a importação de

·alguns produtos essenciais,� insurros e fertilizantes. Apesar de algumas
empresas, mesmo norte-americanas, estarem buscando mecanismos para
abastecer a Nicarágua, estima-se que haja redução de 40 a 50% na
produção do corrente ano. Contra a expectativa de muitos, nent a ameaça de
invasão nem o bloqueio econômico provocaram uma maior centralização da
economia nicaraguense, Segundo Rcx:1rigo Reyes, na sua visita ao Presidente
Sarney, 70% da econania da Nicarágua estão em maos da iniciativa
privada.
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CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

Por este breve levantamento fica evidente que o governo federal brasileiro 
parece jamais ter tido urna política econômica consistente para orientar 
as relações econômicas e comerciais do Brasil com a Região. A pesquisa 
sobre r.stas relações revela que o_s dados disponíveis são precários. As 
iniciativas governarrentais têm sido esporádicas e conjunturais. Não 
existe urna política de cooperação técnica. sistemática, nem bilateral 
nem multilateral. C setor privado brasileiro não tem sido estimulado a 
buscar oportunidades na Região e apenas urnas poucas empresas rnantê.'n 
relações de troca com a vs países cen-t::roamericanos. 

Fica claro, portanto, que as oportunidades de troca e de cooperação entre 
o Brasil e os países Ja Região <"stão nitidanente subaproveitadas. Do
ponto de vista das exportações, o ü:.:2.sil pode C9ffi certeza ampliar seu
mercado na Região, mesmo no atual contexto de turbulência geopolítica.
Talvez as exportações brasileiras continuem enfrentando dificuldades de
pagamento can relação aos seus devedores do MCCA; isto pode ser um fator
arrefecedor do esforço canercial brasileiro, mas não é um problerra
inso�Úvel. _t1as as relações econômicas do Brasil com a Região passam
tambem pela oportunidade e interesses políticos de ambos os parceiros e
por urna perspectiva de rrais longo prazo que deve inforrrar a política
externa brasileira naquela parte da América Latina.

1 . . É inegável que as decisões sobre cem quem canerciar e quê -
carerciar são decisões de natureza política. No espírito da Nova 
RepÚblica, é desejável que as relaçoes econômicas e correrciais do 
governo federal, dos governos estaduais e do setor privado brasileiros com 
a Região norteiem-se pelo esforço de colaborar para a solução ·pacífica 
e negociada dos conflitos regionais. Além do critério do interesse 
mútuo, é desejável que tais relações busquem reforçar as perspectivas 
de soberania nacional, demcx:::racia e respeito aos direitos hun1a11os das 
maiorias. 

2. A colaboração econômica, corrercial, científica e tecnolÓgica
Brasil-América Central não deve seguir os padrões habituais da relação
dos países industriais com o Terceiro Mundo. A motivação do benefício
mútuo deve ser fundada no mútuo respeito e na prorroção de relações
fundadas muito mais na CCX)peração que na competição.

3. Interessa ao Brasil ampÜ.ar seus mercados no Hemisfério Sul, no quadro
da cooperação Sul-Sul, de rrodo a diminuir sua dependência dos mercados
dos países industrializados. O niercado real e _potencial centroamericano
pode absorver mais exportações brasileiras, não apenas de produtos
industrializados mas também de bens primários. Além .. disso; pode
constituir uma. demanda efetiva de tecnologia e know--how brasileiros, 0 

tanto na produção de bens de capital e de consumo quanto na criação de
infrastrutura viária e energéticà, no ma]?eélmento, prospecção ·e-<Lavra de
minérios e minerais energéticos e na produção d�serviçcs. Urgem também
programas de cooperação técnica, nos quais os �ecursos disponíveis do 
Brasil se tornen accessíveis à Região. 

4. Interessa também ao Brasil e .à América Latina ajudar os países
pequenos e de difícil viabilidade econêmica, se tomados individualmente,
a buscarem fortalecer-se através de alianças regionais e superar com
eficiência as relações neo-coloniais que os ligam ainda aos países
industrializados, especialrrente os EUA. É precisamente este o esforço
desenvolvido pela CRIES e seus grupos filiados, can vistas à criação das
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precondições para a realização de um projeto de desenvolvinento 
alternativo, que terLlia corro lÓgica o interesse das maiorias e que busque 
integrar não apenas as economias cent:çoamericanas mas toda a regiao da 
Bacia do Caribe. 

5. No quadro da relação ·comercial, o Brasil e os países da Região são
competidores na busca de mercados para inúmeros produtos de exportação,
particularmente bens primários, corro o açúcar, o algodão, o café, a
carne e alguns metais. caberia a ambos os lados, mas em especial ao Brasil,
cujo perfil de exportações é muito mais diversificado, buscar construir
UfT0. relação de cx:mplement.aridade com os países da Bacia do Caribe. 
Concretamente, isto significa por um lado forjar laços de colaroraçüo no 
quadro dos atuais e potenciais cartéis de produtores e, ror outro, u;tudar 
formas de ajuda que facilitem a colocação no mercado inte171aci.�,ncil dos 
produtos dos países com menores opções disJ?OnÍveis. 

6. A criação de empresas multinacionais com
países da ·Bacia do Caribe, tanto para
transporte dos bens intercambiados pode
desejável às poderosas "tradings"
industrializados.

a participação do Brasil e de 
facilitar o comércio com o 

constituir uma alternativa 
, controladas pelos pai ses 

7. A atividade de cooperaçao científica e tecnológica, em particular,
deve ser fomentada, utilizando os próprios mecanismos institucionais· já
existentes no Brasil que regulamentam a implementação da.política de
cooperação técnica entre o Brasil e os países em via.de desenvolvimento ..
São eles a SlJBIN Secretaria de Cooperação Econômica e·Técriica 
Internacional/SEPLZ\N, que faz a avaliação econânica dos projetos de 
cooperaçao, e o Departamento de Cooperação Cultural, Científica e: 
Técnica do Itamaraty, responsável pela avaliação política. Neste 
contexto, e com base nos precedentes de cooperação brasileira com-�-ª 
Angola, Moçambique, Tanzânia, Cabo Verde e a própria Nicarágua em 1984, 
a cooperação com a América Central __ hoje, seja diretamente seja por 
triangulação interna ou externa, depende apenas da vontade política do 
novo governo brasileiro. 

8. Para a Arrérica Central, o potencial de urna cooperação tecnolÓgica
construtiva situa-se, en especial, no estudo, seleção e implementação de
alternativas tecnolÓgicas de baixo custo e adequadas à realidade de cada
país centroarrericano, em áreas corro energia, biodigestores para a
transformação de detritos urbanos, aterros sanitários, transportes
urbanos, combustíveis alternativos, organização e gestão de cooperativas
agrícolas, irrigação plana e em encostas, etc.

9 . As trocas diretas ( não m:metárías) e a abertura de linhas de créa.i to 
de exp:,rtação para a Região, tanto pelo governo federal cano pelos 
estaduais (com a aprovação da SEPI.AN) e com o apoio de instituições 
multilaterais, são condições fundamentais para o êxito de uma nova
política comercial para com a Região. Sabe-se, por um lado, que as 
empresas estatais e privadas brasileiras, devido ao recente período 
depressivo da economia brasileira, não podem bancar sozinhas um esforço 
desta rronta. Por outro, a recessão prolongada vivida pelas economias 
centroarrericanas, agravada pela guerra civil salvadoren.�a e pelo assédio 
ccmercial e militar contra a Nicarágua pelos EUA, dificultam em muito a 
capacidade dos países da Região de contar com �ecursos líquidos em 
divisas imediatamente disponíveis assim cano de cllIT1prir em . dia seus 
canpromissos· internacionais. Contudo, é inegáve! que, se o Bras�l, entre 
outros, se propõe estimular a atividade economic� e canercial com a 

e 

-
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Região, um novo processo de crescimento e expansao daquelas economias 
pede ter lugar. 

10. De rrodo particular, caberia ao Brasil desemJ?"'...nhar, ao lado de países
caro o México, a Venezuela e a Argentina., Uffi3. função de liderança
econômica e canercial - e nao apenas política - na relação do conjunto
da Arrérica Latina com a Região. A busca de diversificação dos mercados
supridores :i;:elos países centroamericanos, para fugir à sua histórica
dependência da demanda norte-americana e dos condutos comerciais 
controlados pelos Estados Unidos, abre possibilidades muito favoráveis a 
UJTB. relação rrais dinâmica do Brasil co.� a Região. A articulação de una 
proposta brasileira a outros países latinoamericanos, a correçar pelo 
México e Argentina, no sentido da fornução de algo como um Contadora 
econânico, significaria um respaudo econômico da maior iml_X)rtância às 
iniciativas do Grul_X) original de Contadora em busca de U!TB. solução 
pacífica e negociada para o conflito centroamericano. 

11. Atenção especial deveria ser dada à situação da Nicar:água, onde as
dificuldades geradas pela. guerra civil contra Sorroza sorram-se agora .as 
ações dos sorrozistas apoiados pela CIA e o bloqueio comercial decretado 
por Reagan. Inúrr.eros países latinoamericanos e europeus já se 
pronunciaram contra o bloqueio e o estão ranpendo ao reforç1r a ajuda 
financeira e as trocas canerciais com esse país. As naçoes 
latinoarnericanas deveriam interpretar o intervencionismo norte-americano 
co,� urra 2ITT1P....aça à sob2rania não só da peque:na Nicarágua rres de toda a 
América Latina. É responsabilidade do Brasil ir além do simples discurso.
anti-intervencionista tarando urra postura ativa, tanto ao nível.:.: 
polÍtico-diplinBtico quanto econômico-financeiro, auxiliando a -
Nicarágua nas trocas correrciais, na cco:i;:eração tecnolÓgica, no crédito 
e nos enpréstinDs de médio e longo prazo. 

I 

i 
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DEPARTAMENTO EC UMENICO OE INVESTIGACIONES COEIJ 

BRASIL/ 198 5: 
SlGUE INCIERTO EL RUMBO 
DE LA "NUEV A REPUBLICA" 

Hugo Assmann 

EL SENTIDO DE ESTE TEXTO 

Al término de 21 afios de régimen 
militar, la transición a una democracia 
consolidada está resultando sumamente 
compleja en Brasil. Dicha transición 
sería previsiblemente dificultosa aún 
en circunstancias más propicias de las 
que surgieron con la muerte dei Presi-

. dente electo, Tancredo de Almeida 
Neves. Con la inesperada desaparición 
dei personaje político que, a pesar de 
sus ambigüedades, contaba con una 
base de sostén real para la toma de de
cisiones irnpostergables, la situación 
política dei país entró de hecho en un 
clima de erosión de las a!ianzas ante
riormente establecidas o previsibles. 

En tales circunstancias, el lector 
tendrá que distinguir, en cualquier tex
to sobre e! Brasil, el impacto de lo 
transitorio de las tendencias más per
manentes. Por esa razón habrá en cada 
acápite de este escrito dos momentos: 
en e! prirner momento se buscará sinte
tizar algunos de los hechos que irrum
pen actual y momentáneamente en la 
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superfície y que, tenidos debidamente 
en cuenta, habrá que relativizar por su 
carácter quizás transitorio; en el segun
do momento buscaremos evocar ante

. cedentes y tendencias que puedan 
eventualmente apuntar a criterios de 
evaluación más consistentes y dura
deros. Resulta obvio que esa distinción 
no es una tarea fácil, pero la intenta
remos con la necesaria flexibilidad . 

El texto queda dividido en las si
guientes partes: 1. Los tanteos dei nue
vo gobierno a los tres meses de su inau
guración. II. Irrupción y declínio del 
mito Tancredo Neves. III. E! contexto 
político. IV. La situación económica. 
V. La crisis social. VI. Brasil y América
Latina ( con énfasis en Centro américa).
Como ya se dijo, en cada uno de esos
puntos habrá un abordaje en dos
momentos: prirnero, lo que está más a
la vista; segundo, elementos adicio
nales para un análisis más de fondo.

Para todos los efectos, cabe la sal
vedad de que el texto se relativiza por 
la fecha de su composición: a la mitad 
de_junio de 1985. 

1. LOS TANTEOS DEL NUEVO
GOBIERNO A LOS TRES MESES

DE SU INAUGURACION 

1.1: Breve síntesis de lo que salta a la 
vista 

Sobre el telón de fondo, con un 
iluminado verde-amarillo, que caracte
riza la persistente esperanza de cam
bies sustanciales en todos los niveles, 
ya se van acumulando las sombras de 
las prirneras desilusiones e incerti
dumbres. El actual Presidente José 
Sarney, por lo visto, nunca se había 
imaginado tener que salir, de forma in
mediata y permanente, de su función 
prevista de Vice-Presidente. Sólo las 
circunstancias dramáticas de la enfer
medad de Tancredo Neves, internado 
en el hospital en la noche dei 14 de 
marzo, explican el hecho de· que 
Sarney asumiera la Presidencia, en 
carácter interino, en la mafiana dei 15 
de marzo. Lo hizo operando el Con
greso en pleno, en un ceremonial de 
minutos, sin discursos solemnes y sin 
la faja presidencial. Se mantuvo abso
lutamente fiel al perfil discreto de la 
interinidad transitoria, a lo largo de los 
40 días de la enfermedad y agonía de 
Tancredo Neves. Al final de ese perío
do ya se hacía casi insoportable la au
sencia de gobierno efectivo. Sepultado 
Tancredo, ·Sarney se vuelve Presidente 
constitucional en un clima de tranquila 
legalidad. Recibió, además, un voto de 
confianza de todos los partidos y de 
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casi la totalidad de las fuerzas de la 
sociedad civil. Se !e confiaba e! puesto 
de ·heredero de un tancredismo sin 
Tancredo, por una parte, pero no se !e 
impedía, por la otra, que ensayara una 
cierta autonomía de vuelo. 

Podría haber movido piezas en e! 
esdrújulo tablado dei Ministerio com
puesto mediante astutas movidas polí· 
ticas de Tancredo Neves, que confiaba 
en sus habilidades para ponerlo a fun
cionar a pesar de su conflictiva interre
lación. Sarney no tuvo e! valor de 
mover ninguna pieza: confirmó e! Mi·

nisterio en su totalidad. Esa fue, segu
ramente,  la primera oportunidad 
perdida para componer un gobierno ai 
cual é!, Sarney, pudiera presidir. Pasa
dos tres meses, la situación sigue inal
terada a nivel de Ministros, con la 
única excepción dei cambio dei Minis

tro de Cultura, nombrado Gobernador 
de Brasilia, y por ende sustituido por 
otro. Pero, tratándose de un Ministerio 
nuevo, desmembrado dei de Educa
ción, no tiene mayor peso. 

Las contradicciones mayores sur
gieron, como era previsible, en e! área 
económica. Tenemos, por un lado, la 
línea claramente monetarista dei Mi

nistro de Hacienda, Francisco Dor
nelles, y dei Presidente dei Banco Cen
tral, Carlos Lemgruber, ambos bastan
te  apreciados por los banqueros 
internacionales, nuestros acreedores, y 
por e! FMI. Por otro lado, está e! 
Ministro de Planificación, Joao Sayad, 
mucho más preocupado por e! con
tenido social de las propuestas econó
micas. 

Como hechos nuevos de cierta sig
nificación cabe nombrar la explícita 
desistencia dei Pres. Sarney de valerse 
de la facultad constitucional (que 
consta en la Constitución otorgada por 
la dictadura, todavía vigente) de gober
nar mediante decretos-ley, sin pasar 
por e! Congreso, y la determinación de 
que, de ahora en adelante, todas las 
decis iones económicas importantes 
-incluso los nuevos acuerdos dei
FMI- necesitarán de la aprobación dei
Congreso. A nadie se !e escapa que este
paso "democratizante" requiere dos
puntales para su funcionamiento: pro
puestas de línea unificada de parte de
los Ministerios dei área económica y
sólida base dei gobiemo en e! Con-

greso. Y es precisamente en esos dos 
aspectos que se constatan crecientes 
dificul tades. 

E! Ministro de Hacienda, Dor
nelles, se presenta al Congreso con su 
propuesta de rígida contención mone
taria, control dei gasto público, con
trol temporario de precios, poca fle
xibilidad en los reajustes salariales y 
mantenimiento de las tasas dei interés 
bancario ai valor dei mercado finan
ciero -todo ello con base en la urgente 
necesidad de bajar drásticamente y/o 
eliminar dei todo el altísimo déficit fis. 
cal, o sea, la deuda pública interna. E! 
catecismo monetarista y las exigencias 
dei FMI siguen intactos en toda su 
línea de argumentación. Lo nuevo y 
ciertamente elogiable, es que las cosas 
empiezan a ser hechas en público. 

El Ministro de Planificación, 
Sayad, por su parte, gratifica el debate 
en e! Congreso y los medios de comu
nicación con su "IV Plan Nacional de 
Desarrollo", en cuyo contenido social 
y presentación de motivos no se ocul
tan abiertas discrepancias con e! Minis

tro de Hacienda. El Presidente Sarney 
convoca, entonces, ai palacio a los Mi

nistros para una supuesta unificación 
de las líneas discordantes. Pero, por lo 
visto, no se siente en condiciones de 
asumir, él mismo, una conducción cla
ra en materia económica. Todo eso 
tiene obvios efectos no sólo sobre el 
plano doméstico de la economía. Lleva 
también a idefiniciones en la renego
ciación de la deuda. Para el Ministro 
Sayad la deuda mayor es la "deuda so
cial" interna. El Ministro Dornelles 
parece más preocupado con los 11.5 
mil millones de dólares de superávit en 
la balanza comercial, necesarios para 
saldar los intereses de la deuda externa 
en 1985. 

Uno de los aspectos más evidentes 
en e! gobierno Sarney es e! de que cada 
Ministerio intenta elaborar por su 
cuenta, dada la ausencia de un Plan de 
Gobierno (Tancredo tarnpoco lo tenía 
elaborado), su propuesta autónoma. 
En consecuencia, todo resulta en pro· 
puestas vagas y genéricas, sin puentes 
de implementación inmediata, o sea, 
un conjunto de princípios bastante 
abstractos, que sirven como efecto de 
demostración de los propósitos de ac
tuación político-electoral de la may, 

ría de ellos, que miran a las elecciones 
para la Constituyente y para e! Con
greso en 1986. 

Tal es e! caso, por ejemplo, de la 
propuesta "Educación para todos: ca
mino para los cambios" dei Ministro 
de Educación, Marco Maciel. Lanzada 
oficialmente en el palacio presidencial, 
por el Presidente Sarney, e! Ministro 
Maciel y todo e! acompafiarniento ri
tual, de hecho no se trata siquiera de 
un paquete legislativo de inmediata 
tramitación y, ai término de dos sema
nas, ya salió prácticamente de las no
ticias de prensa. 

E! Ministro de Trabajo, Almir 
Pazzianotto, ha sido de los más activos 
y simpáticos en su papel de constante 
mediador en las más de 50 huelgas de 
ese corto período. Su gesto ejecutivo 
más notorio fue la reconducción de di
rigentes sindicales "impedidos" por e! 
gobierno anterior y su decisión de que, 
en adelante, no habrá más intervención 
de su Ministerio en los sindicatos. 
Todo ello !e valió, de parte dei Minis

tto de Industria y Comercio, una gue
rra abierta mediante declaraciones pú
bl icas. Nuevo intento de reconci· 
liación, en e! palacio presidencial y a 
pedido dei Pres. Sarney. Pero nadie ig
nora que el Ministro de Industria y Co
mercio ha cultivado siempre las mejo
res relaciones con los empresarios. Y 
cuando e! Ministro de Trabajo enca
mina ai Congreso la nueva "Legislación 
sobre Huelgas", los empresarios abren 
el fuego para aclarar cuáles son los 
límites que ellos establecen para cual
quier tipo de "Pacto Político". Lo 
mismo sucede, pero con creciente viru
lencia, de parte dei "empresario agrí
cola" frente ai moderado "Plan de 
Reforma Agraria", preparado por el 
Ministro de Reforma Agraria y Desa
rrollo Rural. 

En lo político, e! hecho más im· 
portante es la evidente erosión de la 
base de sostén interpartidario (la 
Alianza Democrática, ver abajo, III.), 
que Tancredo Neves había logrado ar
mar para su gobierno. Resulta evidente 
que el PMDB (e! partido de Tancredo, 
al cual· Sarney se sumara a último mo
mento) está cada vez más margina
lizado dei gobierno, pasando por suce
sivos tests de mantención de su misma 
unidad interna. Resquebrajada la 
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Alianza Democrática, el Presidente 
Sarney vino lanzando sucesivas consig
nas tendientes a un "Pacto Político" 
( de "Pacto Social" ya casi no se 
habla). En determinado momento se 
llegó a hablar de la creación de un nue
vo partido-eje para servir de sostén es
table para e! gobierno. Dicho partido, 
o nueva coalición de partidos, surgiría
por una vertiente centro-hacia
la-derecha.

En síntesis, e! gobierno Sarney no 
está cuestionado en su legalidad. Le 
cuestionan su legitimidad para e! pe
ríodo entero de los 6 afios constitu
cionales todos aquellos sectores polí
ticos que quisieran ver anticipadas 
tanto la convocación de la Constitu
yente como la de las elecciones direc
tas para la Presidencia. E! P!oblema 
mayor dei Presidente Sarney está en la 
ausencia de un Programa definido de 
gobierno, en la escasa viabilidad de una 
elaboración de dicho Programa por e! 
actual Ministerio y, sobre todo, en el 
creciente debilitamiento de la base de 
sostén político, ya que la Alianza De
mocrática está prácticamente resque
brajada. 

1.2: Para entender las indefiniciones 
dei actual gobiemo 

Las dificultades, con las que se en
frenta el gobiemo Sarney, se vinculan 
sólo parcialmente con su propia carre
ra política y la recurrente debilidad de 
su liderazgo personal. Dicho de otra 
manera, los mayores obstáculos no de
rivan dei hecho de que él no sea una 
figura carismática. fácilmente miti
zable, como lo fuera Tancredo Neves. 
Importa tener muy claro que lo esen
cial de esas dificultades guarda una 
relación profunda con factores estruc
turales de ia crisis económica, o sea, 
con la crisis dei modelo económico 
(capitalista, dependiente, extrovertido 
al mercado internacional y escasa
mente preocupado con e! mercado 
interno) dificilmente ajustable a una 
serena transición a la democracia, 
sobre todo si se la quiere de real conte
nido social. La comprensión de esas 
dificultades depende, por eso, funda
mentalmente de la manerà de caracte
rizar, en el corazón dei análisis, la 
recomposición de Ias alianzas a nível 
de las fuerzas políticas organizadas. Y 
en eso hay serias divergencias entre 

quienes se han puesto a analizar lo que 
está sucediendo actualmente en Brasil. 
Hay quienes sostienen, con cierta in· 
genuidad, que se estaba gestando, bajo 
el liderazgo de Tancredo, un verdadero 
ascenso ai poder de la "oposición" en 
un sentido fuerte; es decir, de quienes 
se oponían frontalmente al régimen 
anterior en todos sus aspectos. Otros 
caracterizan la situación como un mo
mento coyuntural de simple reaco
modo de las distintas fuerzas ai inte
rior de las dases dominantes, con muy 
limitadas tolerancias para innovaciones 
estructurales. 

Iniciemos por lo que atafie direc
tamente a la figura dei Presidente 
Sarney. La ironía de los hechos raya e! 
humor .negro. Asumió la Presidencia e! 
que fuera, hasta poco más de medio 
afio atrás, e! Presidente dei partido ofi
cialista dei régimen militar, el PDS

(Partido Democrático Social), resque
brajado y escindido en medio de la 
pugna pre-electoral. Asumió la Presi
dencia e! hombre que, desde aquel 
puesto, comandá la derrota de la en
mienda constitucional que, el 25 de 
abril de 1984, pretendía e! retorno a 
las elecciones directas para la Presi
dencia, en medio de la mayor movili· 
zación popular de la que tiene me
moria e! pueblo brasilefio. Asumió la 
Presidencia un personaje político que 
hizo prácticamente toda su carrera po
lítica a la sombra de los sucesivos go· 
biemos militares, sin sentirse jamás vo
cacionado a enfrentamientos con e! 
régimen. Asumió la Presidencia el que 
se sumó tardíamente, y no sin caer en 
la sospecha de oportunista, ai tan
credismo ya prácticamente victorioso. 
Su filiación ai PMDB, el partido ai cual 
Tancredo se mantuvo formalmente 
fiel, tuvo sus razones de conveniencia 
porque, ai no quedarle función de 
comando en e! Frente Liberal, salido 
dei partido oficialista, fue la manera de 
proporcionarle a Tancredo la posibi
lidad de alianzas con otras disidencias 
en e! seno dei partido oficialista, por lo 
que valía la pena brindarle la Vice-Pre
sidencia aunque no fuera cosa dei agra· 
do de muchos miembros dei mismo 
PMDB. 

De poco sirve, para la compren· 
sión de los hechos actuales, ir sumando 
la cantidad de factores dei pasado polí
tico de Sarney en un vano intento de 

hacerlo aparecer antipático a muchos. 
· Bastó su comportamiento limpio y dis·
ereto a lo largo de los 40 días de ago
nía de Tancredo, para volverlo franca
mente simpático a la opinión pública
dei país. No sólo Tancredo, sino tam
bién Sarney logró entrar, hasta cierto
punto, en un aura mítica, porque se
comportá como e! fiel e intachable
compafiero dei Presidente enfermo.
Forzado a asumir definitivamente la
Presidencia, Sarney llegó incluso a en
sayar la imagen dei fiel portador dei
legado de Tancredo. Entiéndase bien
heredero dei legado de Tancredo miti·
zado. Para tal efecto, Sarney llegó a
ensayar un lenguaje que lo hiciera apa
recer como menos conservador que
Tancredo, cosa perfectarnente lógica,
puesto que, para elevarse ai nível dei
Tancredo mitizado, había que saltar
más aliá dei Tancredo real. Dicho es·
fuerzo, con todo, resultó vano, porque
"la eficacia de los arreglos matreros
fue sepultada cori Tancredo" (José
Arthur Giannotti, en: "Folha de S.
Paulo", 5/5/85). En otras palabras,
con la desaparición de Tancredo todos
lo� actores de la escena nacional se vie
ron obligados a redimensionar realísti·
camente sus respectivos roles y se
dieron con el hecho -con el cual el
mismo Tancredo habría tenido que
confrontarse, tarde o temprano- de
que los rayos dei espectro de intereses
no apuntaban a un único centro aglu
tinador, sino a muchos núcleos contra
dictorios entre sí. La gran diferencia
entre Tancredo y Sarney se hizo
manifiesta: Sarney tiene escasa voca
ción de prestidigitador populista capaz
de aproximar, aunque sea por en
ganosa simulación, lo real imaginario a
la dura realidad cotidiana.

Busquemos penetrar un poco más 
en la esencia de lo que sucede hoy en 
Brasil. Estamos de acuerdo con aque
llos que piensan que, en lo esencial, e! 
pueblo se ve obligado, una vez más, a 
asistir, sin mucha posibilidad de inter
venir en e! nivel de las decisiones inme
diatas, â un fantástico reacomodo de 
las alianzas en e! seno de las dases do
minantes. En e! tablero de Tancredo 
todas las fuerzas y todos los intereses 
aparecían como tenidas en cuenta y 
respetadas. El Pacto Social, con so
brante para todos -pero jamás clara
mente definido-, sería encaminado 



mediante un Pacto Político, con adhe
sión de todos y bájo la conducción dei 
Gran Conciliador. Solamente el obser
vador muy crítico y atento estaba en 
condiciones de denunciar el avivamiento 
de un pacto de élites. El hecho de que 
las regias dei juego se mantuvieran, en 
gran medida, secretas, propiciaba en 
todos una especie de confianza de que 
sus regias serían las determinantes dei 
juego futuro. Es cierto que los deten
tores dei poder, ya habituados a pensar 
en términos de poder, lo hacen 
también cuando la correlación de fuer
zas se redimensiona, mientras que los 
que no tienen poder tampoco tienen el 
hábito de pensar en términos de poder, 
siendo, por eso, víctimas fáciles de un 
poder puramente ilusorio. Pero es 
igualmente cierto que las clases subal
ternas saben aprovecharse de los espa
cios de esperanza para crecer en su 
certeza de "sujeto posible" y comien
zan a dar los pasos necesarios para 
volverse "suje to real". 

En la situación actual de Brasil 
hay, por lo tanto, dos hechos contras
tantes y dificilmente conjugables en 
un mismo análisis: por una parte, los 
sectores dominantes se están armando 
de nuevas astucias para seguir impo· 
niendo sus intereses; y por la otra, el 
pueblo aprendió a organizar su espe· 
ranza y está cada vez más dispuesto a 
gritar sus reclamos, porque se reconoce 
como "sujeto posible", aunque .le falte 
mucho para volverse hegemónico. En 
síntesis, una situación prefiada de con· 
·flictividad emergente. No hay cielos 
limpios de nubarrones en e! amanecer 
de la "Nueva República". "Una gran 
carcajada llena de rabia podrá sacudir 
al país" (J.A. Giannotti, en: "Folha de 
S. Paulo", 5/5/85).

11. IRRUPCION Y DECLINIO

DEL MITO TANCREDO NEVES

11.1: Los hechos innegables de la super
ficie 

El P residente electo Tancredo 
Neves murió a la edad de 75 afios, des
pués de siete sucesivas intervenciones 
quirúrgicas que, aun con los más sofis
ticados recursos de la moderna medi
cina, no lograron frenar un proceso de 
infección generalizada. Hoy está plena
mente confirmado e! hecho de que 
Tancredo ocultó su enfermedad (que 

resultó ser un tumor infeccioso inicial, 
detonante dei posterior proceso infec
cioso generalizado), excepción hecha 
de un estrecho círculo familiar y 
algunos médicos. Se negó a la interven
ción hospitalaria hasta la víspera de la 
toma de posesión dei cargo de Presi
dente, en abierta oposición a las adver
ten cias médicas. Es probable que 
estuviera seriamente preocupado por 
un eventual retroceso político, de 
corte militar o derechista, en el caso de 
constatarse públicamente su enferme
dad. O sea, quiso llegar a asumir la 
Presidencia para minimizar amenazas 
de retroceso. Esta versión pasó a ser 
divulgada, prácticamente excluyendo 
cualquier mezcla con otros motivos, en 
la fase final de su enfermedad. La di
vulgación se hizo en forma ya estric
tamente codificada: é! "sacrificó" su 
vida. Trátase de un elemento absolu
tamente fundamental para la compren: 
sión de la mitización religiosa de su su
frimien to y su muerte. 

Podemos distinguir tres etapas res· 
pecto ai mito Tancredo Neves: la pri· 
mera se extiende desde su aceptación 
de la candidatura a la Presidencia, por 
la víá dei Colegio Electoral, hasta su 
intervención hospitalaria. En esa pri· 
mera etapa se verifica una fantástica 
mitización de carácter político-popu· 
lista. Tancredo aparece como e! hábil 
conciliador capaz de prestarse como 
interlocutor de todos los intereses. E! 
elemento religioso ya se hace presente 
en esa fase (audiencia con e! Papa, fre
cuente visita a iglesias, manifestación 
muy explícita de su catolicismo). En 
suma, la mitización política estaba 
relativamente concluida antes de la 
manifestación de su enfermedad, lo 
que es importante para situar correc
tamente las advertencias sobre la exce
siva euforia respecto a Tancredo ex
presadas en aquel período. 

La segunda etapa de la mitización 
comprende los 40 días de su enfer
medad, su muerte, la movilización 
multitudinaria en e! traslado de su 
cuerpo por distintas ciudades-capitales, 
su sepultamiento y la exaltación de su 
figura en las dos semanas siguientes. 
Fue un fenómeno de proporciones 
increíbles, donde e! pueblo efecti
vamente realizó una especie de expro· 
piación simbólica de Tancredo-conden
sación de la esperanza. E! sufrimiento 

y la muerte fueron, sin duda, los ingre
dientes más determinantes que, 
asociados al código religioso dei sacri
fício de la vida, hicieron posible esa 
exacerbación mítica·. No cabe duda de 
que los medios de cómunicación indus
trializaron ampliamente, como factor 
de apoyo empleado por la burguesía, 
pero no como factor originante exclu
sivo, esa fase dei mito. Las voces críti· 
cas silenciaron casi por completo en 
esa etapa. La nación brasilefia vivió 
una experiencia místico-política de 
gran intensidad, aunque de corta dura· 
ción, que rompe esquemas tradicio
nales de análisis dei comportamiento 
político. Quizá convenga prestar oído 
a quienes advierten que esa explosión 
de esperanzas y angustias representa 
un potencial dificilmente domesticable 
por las dases dominantes. 

La tercera etapa contrasta brusca· 
mente con las dos anteriores. Parece 
increíble, pero a menos de dos meses 
de la muerte de Tancredo hay un silen
cio casi completo sobre su persona y 
su tan proclamado legado político. 
Hubo un declínio abrupto dei mito. 
Las abundantes misas de los primeros 
días después de su muerte se llamaban 
"misas de Resurrección". Las misas 
usuales a los treinta días fueron relati· 
vamente escasas y de poca frecuencia 
popular. Pareciera que Tancredo no es 
"de los muertos que nunca mueren", 
como se habla en Nicaragua, sino que 
sencillamen te "está muerto". Es cierto 
que muy pocos se animaron a decir, en 
público y por la prensa, que su muerte 
fue providencial. Florestan Fernandes 
sugiere que fue providencial para la 
burguesía: "Muerto Tancredo Neves, 
lª quién cobrar la promesa? (Folha
de S. Paulo, 6/6/85). Y José Arthur
Giannotti afirma: "La muerte resolvió
para Tancredo las contradicciones en
las que se había metido" (Folha de S.
Paulo, 5/5/85). Uno · Se pregunta:
i,quiénes, cuándo y para qué volverán
a evocar a Tancredo Neves?
11.1: Las formas de mitización de Tan

credo exigen un análisis serio 

No hay que dejarse enganar por la 
aparente transitoriedad dei proceso de 
mitización de Tancredo Neves. Por eso 
vamos a extendernos un poco más en 
el esfuerzo de reunir por lo menos una 
parte .de la enorme cantidad de ele· 
mentos, que es necesario conjugar dia· 

• 

lécticamente, para penetrar en la com
pre nsió n dei fenómeno. Estamos 
convencidos de que e! hecho apunta a 
algunas características no tan transi· 
torias, sino más bien generalizables, de 
la movilización de la conciencia (y dei 
inconsciente) colectiva en un país, 
como el Brasil, donde la ausencia de 
partidos populares y de un sindica· 
!ismo de clase obrera de gran trayec·
toria histórica viene acompafiada -y
quizá, en parte, suplida- por una gran
disponibilidad de las masas populares
para el éxtasis utópico, en ·el cual los
elementos religiosos suelen jugar un
papel importante.

La misma burguesía brasilefia no 
se adhirió jamás completamente a la 
racionalidad fríamente instrumental de 

• la burguesía iluminada de otras lati-
. tudes. El lenguaje mítico ha sido siem·
pre unà parte importante de su dis·
curso político. Esto es verificable
tanto en los movimientos populistas
(p. ej ., en el caso de Getulio Vargas y,
ahora, con diferencias y similitudes, en
el de Tancredo Neves), como en los
regímenes militares. De poco sirve irri·
tarse con la disponibilidad dei pueblo
para ser manipulado por los juegos
utópicos de la burguesía, aunque exis
ta evidentemente una forma de aliena·
ción en eso. Conviene analizar también
los aspectos más positivos de esa aper·
tura utópica dei sentir popular. Cree
mos que, en e! fondo, se trata de en·
tender un poco mejor las formas
"no-racionales'; (porque más profun
das, sensoriales y espirituales a la vez) 
con las que se gestan los consensos y 
los disensos colectivos y, cosa aún más 
importante, con las que se preserva Y 
articula el disentir y la protesta en e! 
seno de la aparente conciliación. Los 
mitos son frágiles como soporte ade· 
cuado a la movilización orgánica y per· 
severante, porque canalizan las expec· 
tativas de participación y fruición (el 
elemento fiesta y goce, como meta de 
aspiraciones sociales) en términos su
·..,.,rnente genéricos. Pero los mitos tie
nen, al mismo tiempo, una fuerza mo· 
tivacional que sobrepasa los ardides de 
la racionalidad calculista. 

No es nuestra intención adentrar· 
nos aquí en ei análisis propiame�te 
dicho, sino dejar planteadas tan solo 
algunas inquietudes respecto al asunto. 
Que el lector nos excuse, pues, la yux-

taposición de una suma de elementos 
bastante .dispares entre sí. Para que se 
sienta rriejor e! impacto de las imáge
nes y dei lenguaje nos serviremos de 
frecuentes citaciones textuales. Toma· 
mos como fuente los grandes perió
dicos, sin especificarias en cada caso 
por amor a la brevedad, indicando 
solamente la fecha. 

Tancredo Neves vivió una trayec· 
toria política de 50 afios a lo largo de 
los cuales condensó en su persona po· 
derosos símbolos ligados a la integri· 
dad y honestidad ética, la valoración 
de los gestos religiosos ( él era e! es· 
labón familiar actual de una tradición 
de doscientos afios de portadores de 
una antorcha de plata en las cere· 
monias dei Viernes Santo), la astucia 
matrera en materia de 'tender puentes 
entre políticos de orientación distinta, 
y supo utilizar con maestría la mirada 
humana y comprensiva para desarmar 
opositores y conseguir adherentes. En 
sus frases directas y cortas sabía jugar 
con la ironía, sin herir demasiado. Era 
también un hábil creador de metáfo
ras, consignas y palabras-comando. Es 
necesario entender mejor las fórmulas 
verbales que constituyen, en sí mis· 
mas, un código completo, cuyo conte
nido se da por sentado y se vuelve, 
hasta cierto punto, incuestionable. 
Tancredo acufió la expresión-consigna 
"Nueva República" y todo e! mundo 
pasó a usaria, sin pedirle fecha de pro· 
clamación o contenido programático. 
Nuestro último Carnaval se llamó 
"Carnaval en la Democracia", y punto. 
Va en la misma línea su lema "Cambia 
Brasil". Los ejemplos podrían multi-
plicarse. 

No hay que olvidar que Tancredo 
Neves ·ingreso al centro de la escena 
política después de una serie de gobier
nos militares de bajo perfil intelectu� 
y menguada capacidad comunicativa. 
Y viene como un político hábil e inte· 
ligente, con vastísima experiencia en el 
tortuoso juego dei lenguaje populista. 
Ministro de Vargas en los afias 50, de· 
positario de la pluma mítica con la que 
Vargas escribió su carta-testamento 
antes de suicidarse, Primer Ministro dei 
corto período parlamentarista en el 
Gobierno Goulart en los afios 60, dipu
tado en muchas legislaturas, fue e! 
único "no" retumbante cuando la dic· 
tadura acalló el Congreso en 1964, y se 

había elegido, en 1982, Gobernador de 
su Estado natal, Minas Gerais. Cultivó 
siempre un aura mítica de entendido 
en trazar su propio camino, demiúr· 
gicamente, sirviéndose de los partidos, 
más que sirviéndolos. En este sentido, 
tiene algo de verdad la afirmación: 

"Tancredo no puso en marcha ni 
in tegró ningún movirniento de 
bases populares ... Hasta que llegó 
el último episodio de su existencia 
política, Tancredo fue un político 
sin masa" (Jânio de Freitas, 
24/4/85). 
Quedémonos ahora con alguno·s 

breves ejemolos de su retórica populis· 
ta, sin la cual ·resulta imposible com
prender la simpatía popular que dis
fru tó. 

"No hay patria donde falta demo· 
cracia". 
"Vengo para realizar urgentes y .. 
áudaces cambios políticos, socia• 
les y económicos, indispensables 
para el bienestar dei pueblo". -
"Mientras exista en este país un 
solo hombre sin trabajo, sin pan, 
sin techo y sin educación, cual
quier prosperidad será falsa". 
"Cabe subrayar que el desarrollo 
social no puede ser considerado 
como simple consecuencia dei de
sarrollo económico. Trátase de un 
deber que trasciende la recomen
dación de carácter económico". 
''. . . tenemos que reconocer, 
como objetivo básico de la segu· 
ridad nacional, la garantía de ali· 
mentación, salud, habitación, 
educación y transporte para todos 
los brasilefios". 
"Rechazaría, si alguien la preten
diera, la conciliación entre élites, 
el ajuste que buscase la conti
nuación de los privilegios, la man
tención de la injusticia, el enrique
c i  mie n to construido sobre el 
hambre". 
"Una nación progresa en la medi
da en que crece la participación de 
todos en la distribución dei in
greso y en la dirección de los ne
gocios públicos". 
"Vine para promover los cambios, 
cambios políticos, cambios econó· 
micos, ·cambios sociales, cambios 



c_ulturales, cambios reales, efec
tivos, audaces, irreversibles". 

(Trozos de su discurso dei 
15/01/85, recién electo en el 
Colegio Electoral) 

"A nuestros acreedores nosotros 
les debemos dinero. Dinero se 
paga con dinero. No se paga con el 
hambre,_ la miseria o el desempleo
de concmdadanos brasilefios". 

(Entrevista de prensa dei 
16/01/85) 

"Nuestra deuda mayor es la deuda 
social contraída por todos los bra
silefios con aquellos que viven en 
el límite de la pobreza o por de
bajo de él". 

(Mensaje a los ministros, leí
do por el Vice-Presidente, el 
17/03/85) 

. Frases como esas van aparejadas,
1sm el menor atisbo de evidencia de la 
1 

. 

contradicción en la conciencia dei que 
habla, con otras, como las que siguen: 

'-'El bienestar que pretendemos 
para la sociedad brasilefia debe 
tener como base la libre iniciativa 
y la prioridad privada". ( lHabría 
querido escamotear el término 
"propiedad privada"? Cualquier 
diferencia de significado se anula 
por otras declaraciones). 

(Discurso del 15/01/85, como· 
recién electó) 

"R 11 econozco en e ucro (la ganan-. 
eia) el premio de la eficiencia y 
el motor de la actividad econó
mica. Repudio, con todo, e! lucro 
especulativo y los dividendos de 
.ocasión". 

(Mensaje a los· ministros dei 
17/03/85) 

"AI trabajador yo daré todo. Sola
mente no daré aquello que implica 

el sacrificio de la nación" (Resta 
saber si hay disposición de enfren
tarse a los que se consideran due
fios de "laiÍl.ación"). 

(Entrevista ciel 12/03/85) 
"No quepa duda de que mi gobier
no es un gobiemo de conciliación 
y la bandera de la conciliación h� 
sido una constante de mi predi
cación política". 

(Entrevista del 12/03/85) 
"Vengo en nombre de la concilia
ción". 

(Discurso del 15/01/85). 
La tesis de la conciliación armó

nica de las clases sociales es absoluta
mente central en las propuestas de 
Tancredo Neves. El tema correlato de 
la "transición" le sirve como reclamo 
de �na circunstancialidad histórica pe
culiar, para que nadie lo acuse de 
transformar la "conciliación" en prin-
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cipio absoluto (Ver el libro de Mauro 
Santayana, Conciliação e Transição -
As Armas de Tancredo Neves. S. Pau
lo, 1985). Envuelta en ese paquete 
ideológico surge la propuesta de un 
gran Pacto Nacional, o Pacto Social, 
que nos ocupará más adelante. 

En 10· que caracterizamos más arri
ba, como la primera etapa de la miti
zación de Tancredo, él consolidó su 
i magen de hombre-clave, hombre
·puente para la "transición a la demo
cracia" en un clima de "conciliación 
nacional". El ambiente ya no favorecía 
críticas frontales. La avalancha de 
símbolos, aún antes de su enfermedad, 
era demasiado fuerte. Vale la pena pre
guntarse qué fuerzas mantienen los 
l enguajes crítico-analíticos en tales 
circunstancias. Valgan algunos ejem
plos de aquel período. 

Florestán Fernandez (sociólogo): 
"La sociedad brasilefia vive un 
momento de ilusión colectiva. 
Todo parece distinto, aunque 
todo siga como antes. La bruta
lidad de la operación política, rea
lizada por las dases dominantes, 
en estilo conservador, a sangre 
fría, es tan grande que todos 
tienen miedo. ( ... ) Es obvio: 
por ahora, el régimen derrotado es 
el principal vencedor". 
"(Se propone) una transición gra
dual, lenta y segura, con el poder 
firmemente bajo el control de las 
élites 'iluminadas' de las clases do
minantes". 
"No estamos en transición, esta
mos en un terreno político tan 
sucio como el de cualquiera de los 
gobiernos militares recientes". 
"Quienes no se adhieren ai 'mudan
cismo' (de mudanza: cambio), al 
esquema patronal y plutocrático 
de paz social, aparecen como con
denables y condenados'. 

(Folha de S. Paulo, 04/02/85, 
p. 3)

Roberto Mangabeira Unger (co
redactor dei Programa /PMDB, 1978, 
politólogo ): 

"La situación nacional es grave. 
Pero su gravedad permanece ocul
ta por el regocijo que la transición 
democrática despierta y por ilusio-

nes menos fácilmente excusables. 
Es grave porqu� las élites políticas 
y económicas, congraciadas en la 
'Nuen República', amenazan im
poner ai país, primeramen te me
diante la política federal y ense
guida a través de la Constituyente 
que comandarán, un nuevo y es
table pacto de dominio". 
Sintetizo, a continuación, algunas 
de las razones de por qué él cree 
que la situación es grave: 
- porque, ai quedar intacto el mo
delo económico, las esperanzas no
se cumplirán;
- porque está avanzada la coopta
ción/marginación de las corrientes
populares dei partido (formal
mente) de Tancredo Neves;
- porque Tancredo-rey inaugura
una increíble centralización dei
poder, acompafiada de un someti
mjento patético; 
- porque las resistencias críticas,
de los partidos y sindicatos, se
encuentran divididas; 
- porque la Constituyente vendrá,
comandada desde arriba, regulada 
y condicionada; 
- porque no se hizo, con tiempo
hábil, la ocupación real de los es
pacios en la sociedad civil, espa
cios que ahora los ocupan las 
élites y, por ello, será mucho más 
duro y difícil el camino hacia 
cambies en profundidad. 

(Folha de S. Paulo, 31/01/85) 
José Arthur Giannotti (filósofo y 
politólogo ): 
Sintetizando: El gobierno entran
te representa "una nueva forma de 
comando de las clases dominan
tes", un "reacomodo conservador 
del capitalismo que agotó sus 
esquemas salvajes". Tancredo Ne
ves "negocia los parches nece
sarios para que se mantenga la ac
tual política económica". 
La fuerte concentración dei poder 
en la persona de un político con
servador -nadie debería ignorar, 
dice él, que Tancredo Neves es un 
conservador convicto- se resume 
en un "consenso autoritario" en 
la forma de un "populismo reca
lentado". 
"Obviamente, ningún tipo de pac
to social, o cosa que lo valga, 

puede realizarse con tales bases. 
Los trabajadores quedarían aplas
tados, si cayeran en ese engano". 
"La negociación ele la deuda ex
terna va a �cultar más todavía el 
hecho cruel de que el Brasil está 
exportando capital, que su ahorro 
está sirviendo para recuperar la 
economía norte americana". 
"To.ca, pues, a las oposiciones em
pezar desde ahora la lucha contra 
esa forma conservadora de política, 
esa puesta-en-escena de intereses 
generales, destinada a ocultar los 
intereses particulares en que se 
fundamenta". 

(Folha de S. Paulo, Suplem. 
Folhetim, 10/03/85) 

La segunda parte (enfermedad, 
muerte, exequias) representa la culmi
nación, explícitamente político-reli
giosa, de la mitización de Tancredo. 
En esa fase se suman la espontaneidad 
de las expresiones religiosas dei pueblo 
y la manipulación orquestada por los 
medios de comunicación. La esperanza 
fue alentada más allá de los límites éti
cos usuales de la medicina. Hubo 
ocultamiento de la verdad, incluso por 
deseo de la familia de Tancredo. Cuan
do, por último, se reveló que Tancredo 
había desobedecido a los médicos, 
retrasando ai extremo su hospitali
zación, pasó a predominar una especie 
de cristologización directa montada 
sobre el símbolo dei "sacrificio de la 
vida". Estábamos en la Semana Santa, 
contexto apropiado. La Conferencia 
de Obispos de Brasil celebraba su 
Asamblea General. Hubo una solemne 
concelebración de unos 150 obispos en 
la Catedral de São Paulo, mientras 
Tancredo ya se encontraba agonizante. 
Todas las religiones se mezclaron en las 
oraciones, cultos, misas a lo largo dei . 
país. Misas diarias en el hospital. Cons
tantes visitas de obispos a la clínica. 
Una prédica emocionada de Da. Riso
leta en una misa, siempre de nuevo 
retomada por la TV. Frei Betto, amigo 
de infancia de los hijos de Tancredo, 
montó guardia junto a la familia en la 
clínica (a pesar de una objeción inicial 
dei Servicio Nacional de Seguridad, 
rebatida por Da. Risoleta). Tancredo 
muere el 21 de abril, día nacional dei 
héroe de las luchas por la Indepen
dencia, el mártir Tiradentes (Tan-



credo-"nuevc, Tirudentes"). Veamos 
lo que� decía al respecto. 

" ... Una -verdade(a avalancha de 
símbolos se asocia hoy ai juego 
dei poder en el Brasil. La sociedad 
parece 'regresar históricamente' a 
los niveles de un mesianismo que 
se  suponía sencillamente supe
rado. Con todo, están allí reunidas 
las fuerzas que tocan la sociedad 
brasilefia en su nivel más profun
do. ( ... ) revelan cómo todos no
sotros  desconocemos nuestra 
propia sociedad". (Roberto da 
Matta, 15/4/85). 

"Este hecho es ciertamente nuevo 
en la historia política brasilefia. 
( ... ) Fue la religión que unió 
todas las esperanzas por-el cam
bio. El pu�blo percibió: su Dios, 
el Dios de la resistencia, dei ham
bre de. justicia y de la esperanza, 
era el mismo Dios de Tancredo. En 
Dios y no en cualquier otra ideo
logía dei cambio, pueblo y Presi
dente se encontraron. Y pensar 
que durante toda la República, tu
vimos prácticamente dirigentes 
agp.ósticos o de una fe apagada e 
incluso extrafia a la dei pueblo, 
líderes divorciados de la cultura 
popular, reconocidamente reli
giosa. Aquí está toda la diferencia. 
( ... ) el pueblo sólo se deja con
quistar en profundidad por el 
corazón. El se junta en niasa y se 
moviliza a fondo cuando se toca el 
resorte más íntimo de su alma: la 
mística". (Leonardo y Clodovis 
Boff, 9/5/85). 

"Cai vario", "mártir", "nuestro 
Cid", "nuestro Moisés", "nuestro Gran 
Crucificado;', "fue llevado al sacrificio 
de su vida", etc. Y, obviamente, 
"como Vargas" ... Una avalancha in
creíble, inaudita de símbolos ... 

"Como el pueblo hebreo, al llegar 
a la Tierra Prometida, el Brasil 
pierde su Moisés. . . (preparó) 
miestro feliz ingreso a la Tierra 
Prometida de la democracia. ( ... ) 
Como Vargas, al optar por la 
muerte para salvar la dignidad de 
la República, Tancredo Neves, al

asumir, por imperativo cívico, los 
riesgos que lo habrían de conducir 
a su propia muerte, sale de la vida 

para entrar en la Historia". (Hélio 
J aguaribe, 22/4/85). 
"La saga de Tancredo repite, con 
todas las más apoteóticas coinci
dencias, las historias de Cristo, 
Moisés y El Cid. ·Es un momento 
bfblico ... la muerte de Tancredo 
es capaz de redimir al Brasil". 
(Ziraldo, cartunista famoso, 
22/4/85). 
"Un momento grandioso ... un 
super-Getúlio (Vargas)'1. (Décio 
Pignatari). 

"El pueblo brasilefio parecía estar 
agonizando con él". (Antonio 
Vivá, teatrólogo). 
,"Estamos delante de un hecho his
tórico que sólo las generaciones 
futuras podrán analizar mejor. Es 
imposible explicar racionalmente 
todas esas coincidencias que mar
caron su desaparecimiento, en el 
día dei descubrimiento dei Brasil 
y de la muerte de Tiradentes. Este 
simbolismo es superior a todos los 
obstáculos que surgirán". (Cacilda 
Lanuza, ecologista). 

"Aun sin asumir, Tancredo Neves 
fue el mejor Presidente que tuvo 
este país". (Un lector dei perió
dico, (30/4/85). 

"Dios mío dei cielo, la ciudad en
tera salió a la calle" (Comandante 
de la Seguridad Pública, ai ver 2 
millones o más en la despedida al

ataúd en SP). 
"El pueblo estaba llorando de una 
punta a la otra dei trayecto". (Mo
torista dei vehículo que llevaba el 
cuerpo). 
Es interesante notar que no sólo 

voceros natos de la burguesía (estos, 
claro está, con mal contenida eufo
ria ... ), sino también sacerdotes e in
c luso el Secretario General de la 
CNBB, subrayaron la tesis dei con
senso y de la conciliación nacional. E! 
Papa envió, por intermedio de su le
gado ad-hoc, un mensaje que enfatiza 
el consenso y el valor dei sacrificio. 

"Conseguimos un gran milagro, no 
el de la prolongación de la vida dei 
Presidente, pero sí e! gran milagro 
de la unión dei pueblo brasilefio". 
(P. Hélio Ferreira, 25/4/85). 
"Hacía tiempo que el Brasil no se 

reencontraba en una forma tan 
plena como se reencontró en Tan
credo Neves". (Paulo Brossard, 
ju�ta y ex-diputado, 22/4/85). 

"El pueblo supei'ó todas las sepa
raciones ... fue la consagración po
pular de Tancredo Neves, el gran 
amigo dei pueblo, Aquel que ama 
al pueblo es por él amado ... 
Tancredo Neves reveló el secreto 
de la tolerancia como instrumento 
político, abrió su corazón para las 
distintas posiciones en un anhelo 
de gran conciliación. . . Nuestra 
patria ha vivido un momento alto 
de amor. . . Queremos agradecer 
este ejemplo de amor. . . Biena
ven turados los pacificadores ... " 
(D. Luciano Mendes de Almeida, 
sermón de la misa en el Palacio dei 
Planalto, Brasilia, 22/4/85). 
" ... millones de brasilefios que, 
por semanas enteras, hicieron de 
este país una gran familia en ora
c ió n . . .  extraordinaria conci
l iación que este país experi
mentó... su memoria impere
cedera y su sacrificio, que se reve
lará fructífero para toda la nación 
brasilefia, que él amó extremada
mente y a la cual sirvió sin medi
da ... " (Mensaje dei Papa Juan 
Pablo II, 22/4/85). 

Un conocido analista de los 
medias de comunicación cree haber 
detectado uno de los mecanismos 
claves de transferencia psicológica 
colectiva: 

"E! era uno de los nuestros: como 
nosotros, tampoco él pudo lle
gar". (Décio Pignatari, 26/4/85). 
Un psicoanalista de fama nacional 

escribió una serie de artículos, donde 
el refuerzo mitizador predomina, pero 
hay también intentos explicativos: 

"Tancredo Neves murió por la 
consolidación de la Nueva Repú
blica, mejor dicho, murió para que 
ella naciera. ( ... ) A los ojos dei 
pueblo, y para el corazón de todos 
los brasilefios, Tancredo Neves re
produjo, en cada uno de sus pasos, 
el Via Cru.eis dei Gran Cruci
ficado, que murió por la reden
ción de la humanidad. ( ... ) Inmo
ló su vida en el altar de la Nueva 
República y dei Estado de Dere-
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cho. Tancredo es nuestro mártir, 
nuestro torturado más ilustre. AI 
dar su vida por los derechos ele
mentales dei pueblo ... escogió, 
con la máxima radicalidad, e! lado 
dei pobre". (Hélio Pellegrino, 
30/4/85). 
"Tancredo se transformó en un 
símbolo muy ligado a las virtudes 
evangélicas. Como figura, está 
mucho. más cerca de los pobres 
que de los ricos. . . movilizó las 
energías místico-religiosas dei país 
entero ... Encarnación de la espe
ranza dei pueblo por los cambias. 
su muerte representa la dolorosa 
desmaterialización de ese anhelo. 
Eso. con todo, está lejos de signi
ficar que la esperanza haya muer
to. AI contrario, ai desencarnarse, 
con la muerte de Tancredo, la es
peranza volvió ai corazón de cada 
uno. AI mismo tiempo, la muerte 
de Tancredo pasó a ser el espacio 
de ausencia sin el cual ningún 
mito se erige ... El héroe mítico. 
ai morir, vence a la muerte. Tan
credo se volvió mito. Se hizo in
mortal. Como Tiradentes. Como 
e! pueblo brasilefio". (Hélio Pelle
grino), 15/5/85). 
Nó tese que aqu í. a pesar de los 

rasgos de inenuidad, se busca inter
pretar la mitización como algo más 
profundo que la manipulación bur
guesa de los mitos. Sería más bien un 
proceso de auto-identificación dei pue
blo por la vía de la expropiación sim
bólica de los medios de producción. 
Otros establecen un puente interpre
tativo más espontáneo mediante la 
imagen dei padre muerto / el hÚér
fano/ la obligación de volverse adultos. 

"Si hubiese muerto mi padre yo 
no lo habría sentido tanto". 

(Una mujer dei pueblo de 58 
afios). 

"Su muerte espiritualizó a la na
ción ... es una nueva era de la his
toria dei Brasil. Su muerte nos 
obliga a volvemos adultos". 

(Cacá Diegues, cineasta). 
"Lo importante es que .su muerte 
es, para nosotros, la muerte dei 
primer padre y nos hizo a todos, 
de repente, adultos". 

(Edson E. García, psicoana
lista). 

Otros han intentado una interpre
tación más directamente política: e! 
pueblo secuestró aquello que le intere
saba en Tancredo. 

"Gracias a un proceso de proyec
ción colectiva, las masas se acer
caron a un político que jamás se 
había acercado realmente a ellas, 
y secuestraron trozos aislados de 
su ideario político, transformán
dolo en un padre de los pobres y 
oprimidos". 

(José A. Giannotti, 5/5/85). 

"A mi modo de ver. e! gran legado 
de Tancredo Neves es el siguiente: 
la masa popular ya comprende 
que forma parte de la Nación. De 
allí para reivindicaciones y toma 
de posiciones claramente definidas 
es sólo un paso". 

(Un lector, 30/4/85). 
Cabe la pregunta: i,Olvidar cl canal 

religioso de la apropiación simbólica es 
dar cuenta dei hecho? Y más: i,es ve
hículo simbólico religioso. es mero 
canalizador. o es la forma popular pe
culiar y única en nuestro caso? Si 
fuera así, i,es siempre totalizante -lo 
que comportaría siempre una parcela 
de alienación- o admite una apropia
ción selectiva, re-codificadora? De 
algo sirven los crfticos más radicales (y 
racionales): 

"No me incluyo entre los que hicie
ron una revisión precipitada de lo 
que él representá. . . Una bur
guesía que no respeta la vida y 
desprecia la cultura. dedícase vo
luptuosamente ai culto de los 
muertos y a la manipulación in
dustrial de la cultura de la muerte, 
con e! afán de ocupar todos los 
espacios de la imaginación popu-
1 ar". ( Flo restan Fernandes, 
20/5/85) 

"EI pueblo brasilelio conoce dis
cursos inflamados dei ex-Presi
den te Tancredo Neves ... Pero no 
conoce ningún programa de go
bierno". (D. Angélico Sândalo, 
o b ispo. Secr./Sul I CNBB,
30/4/85).

111. EL CONTEXTO POLITICO 

III. l: Los hechos de los meses reden
tes 

No surgió el tancredismo sin Tan
credo. El que fuera su partido en tér-

minos formales, el PMDB, intentó una 
discreta apropiación dei símbolo, pero 
no le resultá monopolizaria. Pasado 
algún tiempo, como era previsible, e! 
PFL, surgido de disidentes dei partido 
oficialista PDS, creó su Instituto de 
asesoramiento con e! nombre de "Ins
tituto Tancredo Neves". 

El hecho mayor, como ya se dijo, 
es la erosión de la Alianza Democrática 
(PMDB/PFL), causa principal de la 
elección de Tancredo en e! Colegio 
Electoral. EI Gobierno Sarney se ve 
obligado, mediante frecuentes reunio
nes con los fíderes de todos los parti
dos. a recrear su base de sustentación. 
El PMDB tiene solamente un tercio dei 
poder en los Ministerios y altos cua
dros dei actual Gobierno. Como se 
verá abajo. diversos Ministros, formal
mente pertenecientes ai PMDB, de 
hecho no forman parte dei PMDB his
tórico. situándose más a la derecha. 
Conviene recordar que este "regalo" 
les vino dei pro pio· Tancredo. 

Otro hecho importante fue la 
sanción de la nueva legislación de par
tidos por el Congreso, admitiendo que 
los "partidos clandestinos" de izquier
da. cubiertos bajo el paraguas dei 
PMDB y dei PT. se legalicen. Se faci
litá en mucho la creación de nuevos 
pari idos. EI Partido Comunista. que 
t iene ,i1ás de 20 legisladores a nivel 
nacional o estatal. tramitó inmediata
mente su legalización. Otros le segui
rán. Surgen siglas nuevas de todo tipo. 
Los tránsfugas cambian de partido. 

En noviembre de 1985 habrá clec
ciones para "Prefeitos" (autoridad má
xima comunal) en los "municípios" 
cu yas autoridades eran. hasta ah ora. 
nombradas (áreas de seguridad nacio
nal. estancias hidro-minerales, y sobre 
todo las capitales de los Estados). Es 
una colección importante porque re
presenta un test para todos los gober
nantes de Estado y también para los 
partidos. La nueva legislación admite 
coaliciones partidarias. El caso de São 
Paulo-Capital será un test muy serio 
para el PMDB, con su candidato, el Se
nador Fernando Enrique Cardoso, 
porque, es previsible una clara oposi
ción entre los dos aliados anteriores de 
la Alianza Democrática, pasando e! 
PFL y otros diversos partidos a apoyar · 
el otro candidato, el ex-Presidente 



]ânio Quadros (figura quijotesca, que 
renunció a lá Presidencia en 1961 ). 

1/4 convocatoria de elección para 
la Asamblea Nacional Constituyente, 
COO' Vistas a la elaboración de una 
nueva Constitución, era el plato fuerte 
dei stock de esperanzas alimentadas 
por Tancredo. El reclamo popular era 
en el- sentido de que se convocara. toda
vía en 1985. Ya quedó postergada para 
fines dei 86, junto con las elecciones 
legislativas. Tancredo prometía que la 
Constituyente sería fruto de un amplio 
debate popular .. El Gobierno de Sar-

. ney, por sugerencia dei mismo Tan
credo mientras decidía hospitalizarse, 
nombró una Comisión elitista par;.pre
parar el ante-proyecto de la nueva 
Constitución. ·La Iglesia Católica sigue 
dando su apoyo a i  Movimiento 
pro-Constituyente, organizado à partir 
de movimientos populares y entidades 
de la sociedad civil. Un hecho alar
mante saltó al noticiero reciente

_mente: las asociaciones de empresarios 
· han decidido empefiarse a fondo para

asegurar el mayor número posible de
constituyentes (hablan de alrededor de
·300, sobre unos 600, o sea, la mitad)
que favorezcan la "libre iniciativa" dei
capital privado; para tal efecto ya esta
rían con u11 fondo inicial de 4.5 trillo
nes de cruzeiros (unos 800 millones de
dólares), dispuestos a aumentarlo sus
tancialmen te.

En el plano sindical se han dado,
hasta la fecha, los enfrentarnientos más
duros con la política económica dei
nuevo Gobierno. Ya hubo más de 50

huelg�, lÍecho ·en parte previsible por
las renegociaciones salariales y el de
creto dei nuevo salario mínimo, en
mayo. Analistas serios advierten que
está' en curso una estrategia de divisio
nismo de las dases trabajadoras me
diante la concesión, de parte de las em
presas y dei mismo sector público, de
índices diferenciados de aumentos sa
lariales.

III.2: El trasfondo de la correlación de
foenas políticas 

En lo que atafie a los partidos po
líticos conviene recordar, a· vuelo de 
pájaro, algunos antecedentes para que 
se aclare la correlación de fuerzas polí
ticas que sirve de base de sustentación 
al nuevo gÔbierno. El golpe militar dei 
64 trajo consigo la inmediata diso-

lución de los anteriores partidos. Al 
término de.dos anos, la dictadura em
pezó a preocuparse con la tutela orde
nada de los actores políticos. Surge así 
el bipartidismo que perduró formal
mente hasta la nueva legislación parti
daria dei 79. Los dos únicos partidos 
legalmente reconocidos eran: el oficia
l ista ARENA (Alianza Renovadora 
Nacional) y el MDB (Movirniento 
Democrático Brasilefio ), una oposición 
consentida y, hasta l972, fuertemente 
cooptada. Pero algunas cosas comien
zan a cambiar en el comportamiento 
de la pseudo-oposición, a partir de 
aquella fecha. 

Con la rápida debacle dei supuesto 
"milagi'O brasilefio", la oposición 
encuentra en la sociedàd civil algu
nas bases de apoyo para un cambio 
considerable en su actuación política. 
Excluida la vía electoral para un relevo 
en la cúspide dei poder, monopolizado 
por los militares, las elecciones par-

- lamentarias (a nivel dei Senado, la Cá
mara de Diputados, las Asambleas Le
gislativas de los Estados y las Cámaras
Municipales) fueron el único camino
político-formal disponible para la cre
ciente penetración en las instituciones
políticas reconocidas por la dictadura.
El MDB fue sumando victorias signifi
cativas en todos esos niveles hasta el
punto de generar, de parte de la dicta
dura, una serie de medidas destinadas a
impedir el ejercicio real de ese poder
forl!Jll}, que se iba ensanchando a nível
legislativo. El poder real dei Congreso
era muy reducido, puesto que las deci
siones claves del gobierno no eran
sometidas a ningún tipo de trámite o
aval del Congreso. Un tercio del Se
nado era sencillamente impuesto me
diante nombramiento, lo mismo suce
día con los gobernadores de los Esta
dos. De allí el nombre de "biónicos".

A lo largo de la década dei 7 O
crece fuertemente el movimiento po
pular y las mismas capas medias utili
zan el poder de presión de sus organi
zaciones profesionales. En la lucha por
los derechos humanos, por la amnistía,
contra la censurá, etc., fue muy impor
tante la actuación de la OAB (Orden
de los Abogados del Brasil), la ABI
(Asociación Brasilefia de Prensa), de
las· Comisiones "Justicia y Paz" y de la
Iglesia, especialmente la Católica.· Fue
en ese período que las Comunidades

Eclesiales de Base crecieron mucho y 
fueron. asumiendo un rol fundamental 
en la soc�dad civil, junto a los movi
mien�os populares. 

El movhniento sindical brasilefio 
se encarninó a una fase nueva a fines 
de la década del 70. Mediante sucesivas 
huelgas de gran proyeccióri nacional, . 
del 78 al 80, empieza a liberarse de la 
vieja cooptación por parte del popu
lismo, que lo había amarrado a los apa
ratos del Estado. La legislación res� 
trictiva, reforzada por la dictadura, 
sigue todavía vigente. Aún así fue sur
giendo, de a poco, un pujante sindi
calismo autónomo e independiente, 
di spuesto a enfrentar duras repre
siones. Dei seno de ese nuevo sindi
calismo surgen los liderazgos políticos 
que dieron origen al Partido de los Tra
bajadores y a una de las dos grandes 
centrales sindicales, la CUT. El sindi
calismo de corte más tradicional y 
amarillista creó la otra central sindical, 
la CONCLAT (Confederación Nacional 
de la Clase Trabajadora), política
mente cercana al MDB, después · 
PMDB. Para los efectos de esta breve 
contextualización basta agregar que los 
sectores sindicales, én las dos vertien
tes, tienden .a radicalizar su lucha. Una 
nueva legislación sindical será segu- . 
ramente una de las exigencias claves de 
la clase obrera. Sintomáticamente, el 
Ministerio del Trabajo fue puesto en 
manos de una persona que cuenta con 
razonables simpatías de parte de los 
obreros organizados. Su primera medi
da fue un decreto de· amnistía para to
dos los sindicalistas penalizados du
rante la· dictadura, con la prohibición, 
de _por vida, del retorno a la militancia 
sindical. · 

Veamos ahora un cuadro sintético 
de los vaivenes y desplazamientos en el 
seno de los partidos políticos, para 
ubicar mejor las fuerzas que se aglu
tinan más estrechamente alrededor del 
nuevo gobierno. El ex-Presidente 
Figueiredo, al asumir el gobierno en 
1979, juró "hacer de este país una de
mocracia". En su administración, que 
ahora terminó, la vida partidaria siguió 
fuertemen te vigi lada y tutelada. 
Prueba de ello es el carácter de la legis
lación electoral (prohibición de coali
ciones partidarias, etc.) y la ley de par
tidos (con aprobación por etapas, exi
gencia de directorios en dos tercios de 

• 

• 

los Estados y candidatos en todos los 
niveles, etc.). Fue con esa camisa de 
fuerza que se pasó, después del 79 y 
con miras a las elecciones del 82, del 
bipartidismo al actual cuadro múltiple 
de partidos. La cláusula legal de la fi
delidad partidaria, siempre temida por 
lo confusa en su aplicación, es un de
talle a tener en cuenta para compren
êler la tardía división en el partido ofi
cialista. 

básicamente reclutado de _las filas del 
PFL y del PP infiltrado en el PMDB, 
con muy pocas excepciones. Entrá en 
la agenda del Congreso, ya para 
abril/85, una nueva legislación parti
daria, ahora ya efectiva. La prohibi
ción de coalición de partidos fue elimi
nada. Aún sin ella, es perfectamente 
previsible una crisis profunda en el 
PMDB (y en otros). Habrá posible
mente una consolidación del eje dere
chizante que sostiene a Tancredo, por 
el lado del PP/PFL. No se excluye la 

formación de un eje de oposición de 
centro-izquierda, además del remanen-. 
te de oposición por la derecha, o sea, 
lo que sobre del antiguo PDS. 

El Consejo de Ministros -eso que 
se llamó un "Ministerio posible" - fue 

No faltan quienes, mirando hacia 
un futuro no lejano y con base en la 
probable profundización de la crisis so
cial, apuestan a un retorno de.la movi
lización popular. Enfatizan que el 
movirniento de las "Directas-Ya" fue 
una demostración inequívoca de la 
capacidad d� auto-movilización de las 
roasas, al margen o más aliá de los 

FECHAS PARTIDOS 

Hasta 1979: 
bipartidismo 

1979-198_2: 
logran organizarse 

PT PDT 

no logra organizarse 
y se infiltra en el 
PMDB 

1982: elecciones 
(legislativos, gober
nadores, alcaldías) 

' 

1983-1984: 
Movirniento pro
"DIRECTAS-YA" 

Oposición 
MDB 

Oposición 

PMDB-PTB 

Oposición 
gana en 1 7 Estados; no 
llega a la mayoría en el 
Congreso Nacional. 

participan: PT, PDT, PMDB, PTB (parcial) 

PP 

Oficialista 
ARENA 

Oficialista 

PDS 

Oficialista 
gana en 5 Estados; frá
gil mayoría en el Con
greso Nacional. 

PDSno participa: 
24/04/84: la enmienda pro-"Directas-Ya" no logra los dos te_rc1os; votan contra

todos los futuros aliados de Tancredo Neves que saldran del PDS. 

2º semestre/ 1984: 
l . escisión en el PDS; nace el Frente Liberal del PDS.
2. nace la coalición Alianza Democrática: FL + PMDB.
3. el FL se vuelve partido: PFL (registro 20/01/85)

15/01/85: 
elección presi
dencial en el Co
legio Electorll,l. 

Apoyo a: 
PDT PTB 
( con excepcio
n e s, + 3 del 
PT) 

TANCREDO N. 
PMDB/FL 
(unidos) 

P. MALUF
PDS

( con pocas excep
ciones) 

TANCREDO NEVE.S 

en el MDB 

uno de los fundadores 
del PP, pasa después al 
PMDB. 

es elegido gobernador 
por su Estado, ,Minas 
Gerais, en el PMDB. 

reticente al inicio, parti
cipación discreta sólo al 
final. 

lanzado candidato por 
el PMDB, pasa a candi
dato de la Alianza De
mocrática. 

se elige Presidente con 
480 votos, contra 180. 
Su Vice es el ex�Presi
dente del PDS, ASUME 
EN LUGAR DE TAN
CREDO NEVES. 

· d Nacional· PMDB = Partido dei Mov. Democr. Bras.; PDS -
SIGLAS: MDB = Mov. Def!!ocr. B�as.; ARENA '."' Alianza Renov:a /ra 

. PDT =' Partido Democrático "Trabalhista"; PTB = Partido
Partido Democrátiço Social; PT = Partido de los T

l
rab:'Ja ore�, 

actúa en el PMDB)· PFL = Partido dei Frente Popular
"Trabalhista" Brasilefio; PP = Partido Popular (no ogro orgamzarse, •. 
(escisión dei PDS). 

COMENTARIO: . . d centro-derecha que son la base de sustentación política de 
E! cuadro tiene como finalidad hacer visible el eJe _de fuerzas 

u�da a los disidentes dei PDS, forma e! gobiemo" (José Arthur
Tancredo Neves. "Hoy la derecha dei PMDB, 0 sea el PP _mfiltrado,

1 mbre Partido Popular está básicamente compuesto por
· · · ) E! intentara crear su partido con e raro no , 

G1annotti, loc. c1t. · grupo que 
d • 1 , d'.d d identidad dei PMDB original. 

banqueros y empresarios. E! cuadro demuestra, a emas, a per 1 a e 
Pua a la Pálina 19 
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LA CRISIS DEL REFUGIADO 
Reflexión Bíblica (Sal 137) 

I-Íay experiencias que marcan ai 
ser humano en lo más profundo de su 
ser. Pueden ser experiencias de amor, 
alegría, dolor o muerte. Estas expe
riencias profundas quedan grabadas en 
su mente, su piei y corazón por el 
resto de su vida. Cualquier circuns
tancia o detalle hará revivir ese mo
mento. 

EI refugiado salvadorefio o guate
malteco está .marcado ya por una de 
esas experiencias punzantes. Ve muer
tes, oye gritos, se siente perseguido. Su 
recuerdo es amargo. Siente miedo, 
coraje, venganza, odio y también espe
ranza. Aflora volver a su tierra. Si agre
gamos a este estado crítico dei refu
giado la falta de medios económicos y 
de apoyo solidario, su crisis se agudiza. 

En la Bíblia encontramos varias 
·experiencias de este tipo que e! pueblo
de Israel sufrió en los diferentes exí
lios. Voy a tomar el Salmo 137 para
ver de cerca algunos rasgos de la crisis
que proyecta el refugiado o exiliado,
que se deben to�ar en cuenta cuando
se quiere ser solidario con él. He esco
gido un Salmo porque me parece que
e! lenguaje poético es uno de los mejo
res medios para expresar las experien
cias profundas que se viven, y porque
este Salmo en particular nos hace vivir
Ia crisis dei poeta y nos apela a la soli
daridad.

La solidaridad de la cual yo hablo
es más que dar alimento, casa, etc.; es
una entrada profunda en e! mundo real
dei exiliado-refugiado .. . Esto incluye
sentimientos, los cuales son a menudo
olvidados en nuestro mundo racional.

La Balada de un desterrado-do

A oril/as de los rios de Babilonia
estábamos sentados y llorábamos,
acordándonos de Sión;
en los álamos de la orilla
teníamos colgadas nuestras cítaras.
Allí nos pidieron
nuestros.deportadores cánticos
nuestros raptores alegria:

"iCantad para nosotros 
un cantar de Sión! " 

. 1,Cómo podríamos cantar 
un canto de Yahveh 
en una tierra ex trana? 
ilerusalén, si yo de ti me olvido, 
que se seque mi diestra! 
iMi lengua se pegue ai paladar 
si de ti no me acuerdo, 
si no alzo a J erusalén 
ai coJmo de mi gozo! 

Acuérdate, Yahveh, 
contra los hijos de Edom, 
dei día de J erusalén, 
cuando e/los decían: "iArrasad, 
arrasadla hasla sus cimientos! " 

Hija de Babel, devastadora, 
feliz quien te devuelva 
el mal que nos hiciste, 
feliz quien agarre y estrelle 
contra la roca a tus pequenos! 

(Bíblia de Jerusalén) 

E! Salmo hace alusión ai exilio de 
Babílonia (597-539). Durante este im
perio hubo varias deportaciones, empe
zando con los más ricos y terminando 
con los más pobres. En el afio 605 
sruió e! rey J ehoiakim y algunos de la 
casa real (Cr. 36.2-7). En el afio 597 
Jehoiachim, su madre y esposa, 3.000 
princesas, 7 .100 hombres de poder y . 
1.000 artesanos (2 R. 24.14.16). El 
resto dei pueblo, excepto algunos de 
los más pobres, (J er. 52.16) fueron lle
vados ai exílio en el afio 586, cuando 
fue arrasada Jerusalén. Cinco afios más 
tarde un grupo de los que se quedaron 
-los más pobres- fue deportado por
haberse levantado contra el imperio de
Babílonia (Jer. 52.30).

Por Ia forma tan emotiva en que 
está expresado el Salmo 137, se de
duce que e! autor tuvo que ser alguien 
que presenció los hechos dei 586 (Ia 
invasión y destrucción) y experimentó 
el exílio. Por lo tanto, e! poeta repre
senta los sentimientos dei "resto dei 
pueblo" llevado en el afio 586, o los de 
"los rebeldes" llevados cinco afios más 

tarde (581). Su experiencia en el exilio·I 
fue en extremo dolorosa, a diferencia ! 
de los primeros deportados, los ricos 
de los cuales muchos optaron por que
darse en Babílonia. 

Las imágenes que están en la men
te dei poeta son aterradoras. En primer 
lugar su pueblo fue reducido de 
250.000 (en el siglo VIII) a la mitad 
entre los afios 597-587, incluyendo 
muertos, exiliados y gente que huyó a 
otros lugares. La eterna ciudad de Je
rusalén en la cual se creía que moraba 
Dios fue derribada, así como también 
otras ciudades importantes (Lashish, 
Dabir, etc.). La economía de su país 
estaba arruinada y el territorio fue re
ducido. Además es muy probable que 
e! poeta haya presenciado Ia crueldad 
de los Caldeos especialmente hacia los 
nifios durante la invasión. 

En este Salmo el poeta exiliado 
experimenta tristeza, nostalgia, humi
llación, amor, fidelidad, valor, ven
ganza y odio. Estas experiencias re
flejan su crisis. 

Veamos más de cerca el poema. 
a. Experiencia de tristeza y amargura

A orill�s de los ríos de BabilÔnia 
estábamos sentados y llorábamos 
acordándono's de Sión; 
en los álamos de la orilla 
teníamos colgadas nuestras cítaras. 

E! tiempo pasado de estos versos 
nos habla de un recuerdo. Los verbos 
estar sentado, llorar, acordarse de, col
gar la cítara, connotan fracaso, tris
teza. E! exiliado está marcado por un 
recuerdo amargo. Las imágenes orilla, 
río, álamo intensifican la tristeza. E! 
lector entra en e! poema a través de 
"ese hueco" que e! poeta siente en su 
alma. 

Pero e! afectado no es sólo e! 
poeta que escribió estos versos, son 
muchos: los verbos: estábamos senta
dos, llorábamos, acordándonos de Sión 
nos sefíalan que se trata de un Salmo 
comunitario. Todo e! pueblo exiliado, 
unido entonaba este poema amargo. 

En e! primer verso aparece ya e! 
motivo de Ia tristeza: Ia gran Babílo
nia, cercana, versus Ia ciudad de Sión, 
tierra lejana; la primera, extrafía, la 
segunda, propia. 

E! exiliado no se deja atrapar por 
Ia grandeza dei imperio. Sus ríos que 
incluyen los famosos canales de irri-

Pesa a la página 1 7 
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monto, plazos y estructura de la 
deuda. 3. La explosión no sincrónica 
de las crisis de iliquidez. 4. Las dife
rencias de tamafio de los países deudo
res implican que para algunos pueda 
parecer en e! corto plazo más favorable 
la negociación individual. Todo esto 
contribuye a que hasta ahora no exista 
una clara voluntad política de losl================r===============' gobiemos latinoamericanos en cuanto

Ponencia preparada para el 
Congreso Anual de la International 

Studies Association, en 
Washington D.C., 

5 -10 mano 1985. 

INTRODUCCION 

La grave cirsis política y militar 
que afecta a América Central continúa 
sin visos de solución. Más aún, los 
acontecirnientos más recientes, son 
expresión de Ias dificultades crecientes 
que encuentra la iniciativa de paz dei 
Grupo de Contadora, única posibilidad 
realista de solución pacífica dei con
flicto. La crisis que afecta a América 
Latina en relación con el problema dei 
endeudamiento externo, ha consti
tuído un elemento que ha tenido una 
influencia significativa en e! desarrollo 
dei conflicto centroamericano. El ob
jeto de la presente ponencia es analizar 
la forma en que Ia crisis de iliquidez de 
la región ha sido utilizada por los·Es
tados Unidos para alcanzar sus obje
tivos geopolíticos y mostrar ai mismo 
tiempo las debilidades de los intentos 
latinoamericanos por solucionar Ia 
crisis de Centro América, por un trata
miento inadecuado dei problema de la 
deuda externa de Ia región. 

Las dificultades financieras que 
afectan ai sistema económico inter
nacional han sido caracterizados por Ia 
actual administración norteamericana 
como una situación de conflicto en 
que están en juego los inter(lses de largo 
plazo de ese país. En función de esta 
percepción e! gobierno de Reagan 
impulsa una política de intimidación 
hacia América Latina que les ha permi
tido transformar la grave crisis fman
ciera de los afios 1982 y 1983 en un 

* Departamento de Economía Universidad
Nacional de Costa Rica.

gran negocio para Ia Banca estadou
nidense (Devlin, 1983, p.110). AI 
mismo tiempo, ésta política ha permi
tido a Estados Unidos dar importantes 
pasos en Ia reconstrucción de su posi
ción de predomínio en e! contexto de 
la rápida transformación de Ia econo
mía mundial. 

En contraposición a Estados Uni
dos, América Latina no termina de 
comprender e! carácter central dei 
problema dei endeudamiento en Ia 
reso1ución favorable dei conflicto 
Norte-Sur. De ahí que los países de la, 
región no han podido hasta ahora, 
construir un poder de disuasión capaz 

. de impedir Ia aplicación de una polí
tica, en relación a las renegociaciones 
de la deuda y a las presiones dei Fondo 1 

Monetario Internacional asociadas a 
ellas, que no les favorece ni en el corto 
ni en e! largo plazo y que constituye 
una amenaza para la paz. 

La incapacidad de los países de 
América Latina para crear este poder 
disuasivo, condición esencial de una 
solución para e! endeudamiento no 
incompatible con el desarrollo econó
mico y social, está relacionado con 3 
problemas principales: 

a. La política agresiva de algunos
países desarrollados y de la banca 
internacional, definida con precisión 
por Donald Regan (Regan, 1983), que . 
mientras promueve Ia coordinación de 
los gobiernos, de los propios bancos y 
de Ias instituciones multílaterales, mira 
con desconfianza todo intento de 
coordinación de los países deudores. 

b. Las diversas gestiones encami
nadas a lograr una mayor cooperación 
entre los países deudores latino
americanos encuentra obstáculos de 
variada naturaleza: 1. Existencia de 
regímenes políticos distintos,. si b��n
en el último período esta s1tuac1on 
tiende a cambiar. 2. Diferencias en el 

a asumir sus responsabilidades para 
asegurar un desenlace pacífico y con
veniente para todos dei problema de la 
deuda. 

Sin embargo, es necesario además 
considerar, que esta falta de voluntad 
política está asociada a una incorrecta 
percepción de Ia crisis financiem inter
nacional. Se supone la existencia auto
mática de una comunidad de intereses 
entre deudores y acreedores, que per
mitiría mediante e! diálogo alcanzar 
una solución favorable para todos. Sin 
embargo, es necesario comprender que 
la actual crisis dei sistema financiero 
internacional constituye una situación 
de conflicto que no puede ser resuelta 
por e! diálogo, mientras que América 
Latina no deje en evidencia su decisión 
de no seguir aceptando el actual sis
tema de renegociaciones. Sólo de esta 
manera sería posible que los países de
sarro II ado s pudieran internalizar 
(Devlin, 1984, p. 112) los peligros que 
implica para · el sistema económico 
internacional e! rechazo de los Bancos 
internacionales y por consiguiente de 
los países desarrollados a asumir su 
parte en los costos de la crisis. 

El tratamiento radicalmente 1 

opuesto que dan los Estados Unidos 
por una parte y América. Latina por Ia 
otra ai fenómeno dei endeudamiento 
contribuyen en forma importante a 
explicar los éxito_s relativos de la admi
nistración Reagan, tanto en relación a 
Ia forma en que se enfrenta actual
mente la renegociación de la deuda 
externa latinoamericana como también 
en relación ai impacto de ésta en el 
curso dei conflicto centroamericano. 

1. CONSIDERACIONES R'ESPECTO
DE LAS IMPLICACIONES

ESTRATEGICAS DE LA DEUDA
EN, LAS RELACIONES ENTRE

ESTADOS UNIDOS Y AMERICA LATINA 

Dos son los objetivos fundamen
tales que_ para los Estados_ Unidos ha 



fijado la actual administración: lograr 
una superioridad militar estratégica y 
operativa frente a la Unión Soviética y 
recuperar la posición hegemónica en lo 
económico frente a sus aliados euro
peos y japonés. Para alcanzar estos ob
jetivos se ha estado impulsando un 
amplio programa armamentista y un 
fuerte apoyo a la reestructuración del 
aparato productivo, en la perspectiva 
de mejorar la capacidad competitiva de 
los productos norteamericanos en el 
mercado nacional e internacional. El 
financiamiento de estos programas ha 
traído consigo un incremento inusi
tado del déficit fiscal, el cual no ha 
sido financiado en lo fundamental me
diante el incremento del ahorro inter
no --=--en el caso de los consumidores 
había caído en Diciembre de 1984 a 
menos de 6% (Fortune, 1984, p.34)
sino a través de la atracción de recur
sos financieros desde Europa, Japón y 
el Tercer Mundo. 

El mantenimiento de los altos dé
ficit fiscales, más aliá de los problemas 
que implica a largo plazo, aunado a la 
recuperación de la economía estadou
nidense por ellos inducida, fortalecen 
la tendencia al incremento de la tasa 
de interés. De esta manera se mantiene 
el flujo de recursos desde Europa y 
Japón hacia los Estados Unidos con el 
resultado que los primeros están con
tribuyendo decisiv_amente a fmanciar 
la recuperación de la posición hegemó
nica de la economía de este último, a 
costa del sacrificio de recursos funda
mentales para su propia renovación 
industrial. Esta evolución trae consigo 
una revaluación artificial del dólar que 
tanto en Europa como en América 
Latina se observa con preocupación, 
no sólo por sus efectos inmediatos 
-incremento de la deuda externa en
términos reales- sino que además por
los problemas que implicaría una deva
luación abrupta como consecuencia de
una pérdida de confianza en la solidez
de esa moneda.

En relación con América Latina 
los Estados Unidos buscan consolidar 
su influencia en la región y al mismo 
tiempo, obtener de parte de los países 
latinoamericanos una contribución sig
nificativa al financiamiento de sus ob
jetivos globales, a través de la creación 
de condiciones que obligan al pago 
efectivo de la deuda externa. Aparen-

temente, este último objetivo implica, 
desde el punto de vista político y 
estratégico, un alto costo para Estados 
Unidos ya que los problemas econó
micos y sociales, que han traído 
consigo las correspondientes políticas. 
tienden a fortalecer posiciones de iz
quierda o nacionalistas al interior de 
los países de América Latina. Los gru
pos que adoptan estas posiciones están 
promoviendo múltiples iniciativas ten
dientes a lograr una acción conjunta de 
la región respecto de la deuda externa, 
una mayor diversificación de las rela
ciones intemacionales de estos países y 
más en general, una mayor coo
peración intralatinoamericana que 
evidentemente podría significar una 
mayor autonomía, en desmedro de las 
posiciones estratégicas de los Estados 
Unidos en el continente. 

La paradoja de la actual situación 
es sin embargo, que la mantención de 
la postura intransigente de la adminis
tración Reagan, en relación con el en
deudamiento latinoamericano, no sólo 
ha permitido un flujo neto de capitales 
hacia los Estados Unidos, sino que 
además su manejo constituye un ins
trumento eficaz para afianzar su con
trol político y estratégico sobre la 
región. Esto resulta de los factores 
siguientes. Primero, las primeras ron
das de renegociaciones en tomo a las 
deudas de la mayoría de los países lati
noamericanos implican un incr�mento 
del saldo adeudado y por consiguiente 
una mayor dependencia financiera res
pecto de los bancos estadounidenses. 
En segundo lugar, las renegociaciones 
no han permitido reducir suficiente
mente la relación entre exportaciones 
y servicio de la deuda, de manera de 
obtener un efectivo respiro para nues
tras economías. De ahí que se man
tienen los problemas fmancieros que 
obligan a buscar convenios con el Fon
do Monetario Internacional, quién 
exige la aplicación de políticas restric
tivas, junto a la trarisformación de las 
economías afectadas de manera de 
hacerlas funcionales a la economía 
norteamericana. Lo anterior renueva el 
carácter estructural de la dependencia 
latinoamericana al mismo tiempo que 
fortalece a los grupos sociales internos 
que controlan las actividades de expor
tación correspondientes. Como contra
partida se debilitan los esfuerzos 

destinados a lograr una mayor integra
ción económica de la región reducien
do así la base objetiva de la unidad 
latinoameric ana. 

Para luego comprender las particu
laridades que caracterizan esta política 
general hacia América Latina en el 
caso centroamericano es necesario 
tener en cuenta dos consideraciones 
adicionales. Estados Unidos no puede 
en las actuales circunstancias por las 
que atraviesa su economía, renunciar 
al flujo de recursos provenientes de 
países como México, Brasil, Argentina 
y Venezuela que genera el actual meca
nismo de renegociación que ha obli
gado a estos países a aplicar políticas 
restrictivas radicales para generar im
portantes superávits en la Balanza 
comercial (ver cuadro 1). La relativa 
estabilidad, tanto desde el punto de 
vista estratégico como político, que 
caracteriza a los países nombrados 
hace posible asumir los riesgos que en 
el corto plazo implican las políticas ex
tremadamente recesivas que se han 
aplicado. Como veremos, ninguna de 
estas consideraciones es válida para el 
caso centroamericano. 

II. EL PROBLEMA DEL

ENDEUDAMIENTO EN LAS 

RELACIONES ENTRE ESTADOS 

UNIDOS Y CENTROAMERICA 

América Central ha sido definida 
por la administración Reagan como 
zona de confrontación con la Unión 
Soviética. (Maira, 1982, pp. 144-145; 
Insulza, 1982 pp. 141 y ss.). De ahí 
que los objetivos estratégicos repecto 
de Centroamérica a saber, derrota de 
1 a guerrilla salvadorefia, desestabili
zación del gobiemo sandinista en Nica
ragua, logro de un éxito en una zona 
considerada como "Test case" que 
establezca un hito en la confrontración 
con la Unión Soviética y eliminar los 
peligros que según la teotía del domi
nó amenazan a México y Venezuela, 
tienen un carácter prioritario. Es por 
esto que el fenómeno del endeuda
miento externo que afecta a todos los 
países centroamericanos tiene que ser 
analizado en este contexto. 

La estrategia norteamericana en 
relación con el endeudamiento de 
América Central presenta dos niveles 
complementarios que naturalmente no 
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CUADRO No. l 

(Extraído: Enrique lglesias, La evolución económica de América Latina en 1983, Comercio Ex�érior, Febrero 1984). 

América Latina: balanza comerical 
(millones de dólares) 

-

Exportaciones de bienes FOB lmportaciones de bienes FOB Balanza de bienes 

País 1981 1982 1983 1981 1982 1983 1981 1982 1983 

América Latina 96.811 88.592 87.460 98.412 78.852 56.290 - 1.601 9.740 31.170 
Países exportadores de petróleo 49.134 46.549 43.900 44.753 36.006 20.670 4.381 10.543 23.230 
Bolívia 909 828 790 680 429 500 229 339 290 
Ecuador 

-· 
2.544 2.334 2.300 2.362 2.181 1.630 182 153 670 

México 19.938 21.374 21.000 24.038 14.48� 9.000 -4.100 6.885 12.000 
Perú 3.249 3.230 2.960 3.802 3.787 2.830 - 553 - 557 130 
Trinidad y Tobago 2.531 2.418 2.180 1.748 1.954 1.370 783 464 810 
Venezuela 19.963 16.365 14.670 12.123 13.166 ·5.340 7.840 3.199 9.330 

Países no exportadores de petróleo 47.677 42.043 43.560 53.659 42.846 35.620 -5.982 - 803 7.940 

Argentina 9.142 7.598 7.800 8.432 4.873 3.900 710 2.725 3.900 
Barbados 163 208 - 521 501 - - 358 - 293 -
Brasil 23.276 20.172 22.300 22.091 19.395 16.000 1.185 777 6.300 
Colombia 3.219 3.230 2.920 4.763 5.176 4.390 -1.544 -1.946 -1.470
Costa Rica 1.003 871 800 1.090 780 840 - 87 91 - 40
Chile 3.837 3.706 3.840 6.513 3.643 2.840 -2.676 63 1.000 
El Salvador 798 738 720 898 822 880 - 100 - 84 - 160
Guatemala 1.299 1.200 1.130 1.540 1.284 1.140 - 241 - 84 - 10
Guyana 346 276 200 400 320 250 - 54 - 44 - .50
Haití 150 174 140 358 278 299 - 208 - 104 - 150
Honduras 784 676 690 899 681 680 - 115 - 5 10 

Nicaragua 500 429 440 897 646 710 - 397 - 217 - 270
Panamá 343 345 330 1.441 1.441 1.250 -1.098 -1.096 - -920
Paraguay 399 396 370 772 711 570 - 373 - 315 ,- 200 
República Dominicana 1.188 768 820 1.452 1.257 1.280 - 264 - 489 - 460
Uruguay 1.230 1.256 1.060 1.592 1.038 600 - 362 218 460

Fuente: 1981, 1982, FMI; Las cifras sobre Ecuador (1982), El Salvador (1982), Guyana (1982), Nicaragua (1981, 1982) y Trinidad y 
Tabago (1982), son estimaciones de la CEPAL. Las cifras de Chile para 1981, 1982 y 1983: Banco Central de Chile, 1983: 
CEP AL, estimaciones preliminares suje tas a revisión. 

siempre funcionan perfectamente. Es 
así necesario en primer lugar . consi
derar la política impulsada por la 
administración Reagan a través de la 
fuerte influencia norteamericana en las 
organizaciones multilaterales como el 
Fondo Monetario Internacional, el 
Banco Mundial etc, que en lo funda
mental coincide con los intereses de 
los Bancos internacionales acreedores. 
En relación con este aspecto, resulta 
evidente que la administración Reagan 
reafirma permanentemente la vigencia 
de su política hacia América Latina en 
su conjunto. Se trata de que los países 
afectados por crisis de iliquidez o de 
insolvencia deben proceder a la aplica
ción de políticas restrictivas, que 
restauren los equilíbrios económicos 
básicos, que interesan desde la perspec
tiva de los Estados Unidos. Simultá
neamente han de introducir reformas 
estructurales en el sistema económico 

con el objetivo de adaptado a las exi

gencias de las economías desarrolladas 
en especial la norteamericana. Todo 
ello para poder establecer convenios 
con el Fondo Monetario Internacional 
que perrnitan el acceso a recursos en el 
corto plazo y se obtenga el visto bueno 
para renegociar, en los términos con
venientes para los Bancos, la deuda 
externa. Es así como, en plena crisis 
política y militar todos los países 
centroamericanos se han visto obliga
dos, en distintos momentos a negociar 
acuerdos con el FMI con todas las 
consecuencias conocidas en los otros 
casos de América Latina. Se logra así 
un estrecharniento extremo de los már
genes de maniobra al formular política 
económica, que en último término 
contribuyen decisivamente a limitar la 
autonomía efectiva de los países del 
istmo. Se incrementan así las posibi
lidades de influertcia norteamericana, 

ya no sólo en relación con los obje
tivos económicos, sino que también 
- respecto de los objetivos políticos, di
plomáticos y militares de ese país en· la
región.

Sin embargo, es necesario tomar en 
consideración un segundo aspecto. A 
través de su política en los organismos 
multilaterales, Estados Unidos agrava el 
problema del endeudarniento creando 
las condiciones para que se haga im
prescindible su ayuda económica. A 
través de sus relaciones bilaterales con 
los diferentes países de América Cen
tral y mediante la utilización de recur
sos económicos significativos, que 
pueden ser puestos a disposición de 
estos países vía donaciones o créditos, 
Estados Unidos logra una capacidad 
operativa de primer orden para alcan
zar los objetivos estratégicos, políticos 
y diplomáticos que requiere su política 



. en la región. El financiamiento de esta 
segunqa línea de acción proviene de las 

. mismas fuentes que hacen posible dar 
cuenta dei déficit fiscal que afecta a 
los Estados Unidos. 

En el caso de El Salvador, la fuer
te asistencia económica y militar nor
teamericana que en el afio 1984 alcan
zó una cifra de 27 millones de dólares 
y que será de por lo menos 454 millo
nes en 1985 (ver cuadro No. 2) le ha 
permitido hacer frente a un movimien
to guerrillero con fuerte apoyo popu
lar, impulsando ai mismo tiempo un 
amplio programa de reformas ccin las 
cuales se pretende disminuir el grave 
descontenido social. 

un monto de 178 millones de dólares. 
E1 costo para Costa Rica de esta 
inmensa inyección de recursos -sobre 
todo si se toma en cuenta que este país 
no enfrenta mayores conflictos-se ex
presa en una reducción de su autono
mía en lo económico. Implica además 
un distanciamiento en relación a países 
como México que ha puesto recien
temente dificultades en la renegocia
ción de la deuda costarricense debido a 
la posición de Costa Rica respecto de 
la gestión pacificadora de Contadora, 
con motivo del caso Urbina. Algunos 
analistas han sefialado, además, la pér
dida relativa de autonomía en su ges
tión diplomática en la discusión de la 
propuesta de paz de Contadora a raíz 
de prm;iones norteamericanas, según se 
desprende de documentos del Consejo 
Nacional de Seguridad de los Estados 

CUADRONo. 2 

Unidos publicados por el Washington 
Post en noviembre dei afio recién 
pasado. Es importante, sin embargo, 
mencionar que las grandes presiones 
financieras que se han ejercido sobre 
Costa Rica podrían haber llevado al 
país a posturas, frente a Contadora, 
aún más radicales de no mediar la de
claración de neutralidad dei Presidente 
Monge y la actividad de personeros tan 
destacados como el ex-Presidente José 
Figueres. 

El caso de Guatemala es un tantq 
distinto, debido al relativo bajo nivel 
dei endeudamiento, a los problemas 
que han enfrentado al país con los 
Estados Unidos debido a los graves 
atentados contra los derechos huma
nos y finalmente, por la estrecha rela
ción que el país debe mantener con 
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(Extraído: Inforpress Centroamericana, Enero 1985)

Asistencia económica y militar de los EE�UU. para Centro América, 1980-1985* 
(En millones de US dólares) 

En el caso de Honduras las dm 
líneas de acción pqlítica le han permi
tido a los Estados Unidos mantener 
tropas en forma permanente en ese 
país, utilizar el territorio Hondurefio 
para hostigamientos constantes contra 
Nicaragua a través de las fuerzas con
trarrevolucionarias y torpedear las ini
ciativas de paz dei Grupo de Conta
dora vía diplomacia hondurefia. La 
política hacía este país ha encontrado 1--------------------------------

1980 1981 1982 1983 1984 1985** 1986**' 
en el último tiempo algunas dificul
tades. En efecto, los tradicionales pro
blemas que afectan las relaciones entre 
Honduras y El Salvador ha dificultado 
el entrenamiento de contingentes de 
este último país e11 suelo hondurefio. 
Esta misma dificultad contribuyó a la 
eliminación del Comandante en Jefe 
dei ·Ejército General Gustavo Alvarez y 
su reemplazo por un militar que ha 
puesto mucho más énfasis en mejorar 
los términos de la participación hondu
refia en la asistencia económica y mili
tar norteamericana a la región, sin que 
ello varíe en lo fundamental la direc
ción básicamente pronorteamericana 
de la administración de Roberto Suazo 
Córdova. 

En el caso de Costa Rica ha sido 
posible compatibilizar una injerencia 
creciente del FMI en la toma de deci
siones sobre política económica y la 
restauraçión de la estabilidad econó
mica con la mantención de la estabi
lidad política. Todo ello debido a la 
gran .legitimidad del gobierno de Luis 
Alberto Monge, a una conducción eco
nómica técnicamente eficiente y a una 
fuerte asistencia económica estadouni
dense que alcanzó en 1983 una cifra 
de 212 millones de dólares y en 1984 

Belice 
Asistencia militar - - .026 0.66 .6 .6 -

Fondos de apoyo económico - - - 10.0 10.0 4.0 -

Asistencia económica - - - 6.7 4.0 6.0 -

Costa Rica 
Asistencia militar - .031 2.1 2.6 9.2 9.2 2.7 
Fondos de apoyo yconómico - - 90.0 157.0 130.0 160.0 163.0 
Asf!;tencia económica 14.0 13.3 30.6 55.4 47.9 48.0 -

0 Salvador 
Asistencia militar 6.0 35.5 82.0 81.3 196.5 128.2 274.7 
Fondos dé apoyo económico 9.1 44.9 115.0 140.0 210.5 195.0 113.2 
Asistencia económica 48.7 68.7 67.2 91.1 120.65 131.1 -

Guatemala 
Asistencia militar - - - - - .3 -
Fondos· de apoyo económico - - 10.1 - - 12.5 -

Asistencia económica 11.1 16.6 13.8 17.6 33.3 61.3 -

Honduras 
Asistencia militar 4.0 8.9 31.3 37.3 77.5 62.5 53.7 
Fondos de apoyo económico - - 36.8 56.0 112.5 75.0 116.5 
Asistencia económica 51.0 33.9 41.2 45.2 96.5 63.9 -

Panamá 

Asistencia militar 3 4 5.4 5.45 15.5 20.0 -
Fondos de apoyo económico - - - - 30.0 20.0 -

Asistencia económica 2.0 10.6 13.0 7.2 15.9 20.3 -

Total 146.2 232.83 538.53 712.92 1,110.fi5 1,017.9 

* Anos fiscales. ** Las cifras para 1985 son las aprobadas inicialmente por el Congreso. Sin
emb�go �eben COf!siderarse incrementas en las mismas dado que desde 1981 ha sido frecuente la
ª1!tonzac1on d.e mas fondos antes de que finalice cada Jjeríodo fiscal.*** La Nación 12/7/85,
pag. 27 A. Fuente NARMIC, enero 1985. 
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gación entre el Eufrates y el Tigris, y 
los álamos a la orilla no logran impre
sionar a los desterrados, ellos prefieren 
a la pequena y retrasada Judá. Por eso 
lloran y cuelgan las cítaras en los 
álamos. 

Hay nostalgia por la patria en es
tos verso_s. Pero no se trata de aquella 
nostalgia que se siente cuando se está 
fuera dei país por voluntad propia. 
Ellos han sido llevados a la fuerza, y 
acordarse de Sión incluye no sólo el 
evocar las alegrías populares y familia
res, los lugares bellos, los seres que
ridos y la adoración en el templo. 
Acordarse de Sión incluye revivir la 
pesadilla de la invasión del 586 a.C. en 
la cual "la eterna" J erusalén, había 
sido destruída junto con muchos de su 
pueblo. 
b. Experiencia de violación e iro-

potencia

Allí nos pidieron 
nuestros deportadores cánticos 
nuestros raptores alegría 
"Cantad para nosotros 
un cantar de Sión" 
t:Cómo podríamos cantar un 
canto de Yahveh 
en tie"a ex traiia? 

Estos versos sefialan e! recuerdo 
más hurnillante de su experiencia en e! 
exilio con los opresores: la violación 
del alma. Aquí aparecen los sujetos 
causantes de la desgracia: los deporta
dores. En Babilonia los exiliados se 
sienten solos, abandonados incluso por 
su Dios, impotentes frente a los opre
sores, sumidos en la tristeza de vivir en 
tierra extrafia. En esta situación los 
caldeos les piden que canten para su 
deleite. Esta es una intervención brus
ca. Se irrespeta e! sentimiento dei 
exiliado. 

Pero eso no es lo más doloroso. 
Pedir un cantar de Sión es la peor 
ofensa para este exiliado. Los cantares 
de Sión hablan de su grandeza, de su 
solidez, de su eternidad, dei Sefior que 
la protege para siempre, de Dios como 
refugio. Pero Jerusalén fue derribada. 
Los deportadores no sólo ·querían en
tretenerse con cantos folclóricos, sino 
que querían burlarse dei pueblo de 
Judá y de su Dios, querían hacer relu
cir su poder frente· ai de ellos y dei 
Sefior. 

E! exiliado se siente impotente 
frente al opresor en estos momentos. 

E! opresor quiere violarle e! alma como 
se viola sexualmente a una mujer. 
Quiere obligarle a producir placer, a 
deleitar ai torturador. 

Pero e! exiliado se rehúsa a Can
tar. Para los hebreos Canto de Yahveh 
y tierra extrafia son contrarias. Cantar 
e n Babilonia ipiplica infide!idad y 
aceptar la violación. 

Los exiliados prefieren guardarse 
para sí esos cantos que orgullosamente 
cantaban en J erusalén, y hundirse en 
su más profunda crisis de fe, inten
tando comprender el misterio de Dios. 

El lector va comprendiendo más la 
experiencia dei exiliado y se siente 
apelado a solidarizarse y entrar de 
lleno en la escena cruel. E! poeta in
tenta involucrarlo y convencerlo por 
medio de las interrogaciones iCÓmo 
podemos cantar un canto de Yahve en 

tierra extrafia? ; y de frases directas dei 
opresor "Cantad para nosotros un can
tar de Sion". 
c. Experiencia de afirmación y de

compromiso

Jerusalén, si yo de ti mi olvido, 
que se seque mi diestra! 
Mi lengua se me pegue ai paladar 
si de ti no me acuerdo 
si no alzo a Jerusalén ai colmo de mi gozo. 

En estos versos e! poeta cambia de 
ritmo. E! tono melancólico quedó 
atrás. La humillación evocada en los 
versos anteriores provoca en los exilia
dos la necesidad de reafirmarse y de 
comprometerse con su tierra, su pue
blo, su Dios. Este tipo de exiliado está 
dispuesto a dar su vida antes que trai
cionar su pueblo, su cultura y su Dios. 
Promete no cambiar a Jerusalén por 
Babilonia como lo hicieron la mayoría 
de los primeros deportados (Afio 597 
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A.C.). Estos por ser ricos y tener poder
se granjearon a los opresoi:es y pudie
ron tener _propiedades y hacer negocios
para prosperar en la gran ciudad de Ba
bilonia (Jer. 29: 5ss). No tuvieron la in
tención de regresar a su país ni siquiera
cuando Ciro el persa les dio la oportu
nidad a todes los judíos.

El exil iado, especialmente el 
pobre que vive en tierra extrafia, siente 
la necesidad de afirmarse, de no perder 
su identidad. Estas versos sí dejan en
trar la esperanza. La crisis de fe de los 
versos anteriores se borra. El poeta por 
media de estas palabras solemnes opta 
por Jerusalén, la desvastada y humi
llada; tal vez el salmista ahora piense 
que Dios no puede ser demolido como 
Jerusalén ni pasar por alto la injusticia 
cometida. Su teología va cambiando. 
Dios está vivo, al lado de la pobre Jeru
salén devastada y su pueblo pobre y 
oprimido. 

Los versos cambian de número: de 
primera plural pasan a primera singu
lar. Es que el compromiso y la afirma
ción de identidad tiene que pasar 

1 también por las personas individual
mente. 

La palabra gozo (v. 6) contrasta 
con llorar y colgar cítara (v.2). En los 
primeros versos se lloraba de nostalgia 
y de tristeza por Sión, en este verso ( 6) 
se promete, al contrario, gozarse en ex
tremo pensando en Jerusalén. Con esta 
actitud de júbilo hacia Sión el exiliado 
mantiene la esperanza viva. 

El lector posiblemente también 
tome valor. Su actitud es de admira
ción. 

México, por los movimientos guerrille
ros que actúan en Ia:s cercanías de las 
fronteras con ese país. 

La política norteamericana en 
relación con el endeudamiento deja en 
evidencia los graves límites del apoyo 
europeo a la gestión pacificadora de 
Contadora, al no estar éstos dispues
tos a invertir recursos económicos 
indispensables para hacer viable una 
política de mayor independencia por 
p;irte de al menos algunos países dei 
Istmo/Queda además en evidencia los 
límites de la acción de las _potencias 

d. Experiencia de resentimiento y de
venganza

Acuérdate, Yahve, 
contra los hijos de Edom, 
dei día de Jerusalén 
cuando e/los decían, "iArrasad, 
arrasadla hasta sus cimientos! "

En estos versos y los que siguen el 
poeta revive la experiencia de invasión 
de _Babilonia. El exiliado deja ver su 
espíritu de resentimiento y venganza. 
Por primera vez se dirige a Dios y su 
petición es de venganza. Pide a Dios 
que funja de defensor, de vengador 
contra los edomitas. 

Los edomitas eran los descen
dien tes de Esaú, hermano de Jacob. 
Era de esperarse que ellos se solidari
zaran con sus hermanos de Judá y no 
se aliaran con los Babilonios. Pero tu
vieron miedo de ser arrasados también 
y traicionaron a los de Judá, sus her
manos. En varias partes de la Bíblia se 
les reclama esta falta de solidaridad y 
traición. Abdías, por ejemplo, les in
culpa: 
E/ día que te quedaste a un lado, 
cuando ex tranjeros 1/evaban su ejército 
cautivo 
cuando entraban extrafios por sus puertas, 
y sobre Jerusalén echaban suertes, 
tú eras como uno de e/los. 

Más adelante les dice: 
No entres por la puerta de mi pueblo 
en e/ día de su infortunio 
no mires con placer también tú su desgracia 
en e/ día de su infortunio 
no /leves tu mano a su riqueza 
en e/ día de su infortunio. 

No te apostes en las encrucijadas 
para ex terminar a sus fugitivos 
no entregues a sus supervivientes 
en el día de la angustia. (Abdías 1.11, 12, 14) 

latinoamericanas, sobre todo de aque
llas que participan en el Grupo de Con
tadora, que al no poder dar al proble
ma de su propio endeudamiento una 
solución más acorde con sus intereses, 
no disponen de los recursos suficientes 
para neutralizar la influencia norte
americana, que permita una solución· 
pacífica y latinoamericana al conflicto. 

III. LAS IMPLICACIONES DEL

ENDEUDAMIENTO EN LAS 

RELACIONES ENTRE LOS P AISES 

CENTRO AMERICANOS 

Los objetivos estratégicos de Esta-

El lector actual tal vez acompafie 
al poeta en estas versos. 
e. Experiencia de odio y dolor

Hija de Babel, devastadora· 
feliz quien te devuelva 
e/ mal que nos hiciste. 
Feliz quien agarre y estrelle 
contra la roca a tus pequenos. 

Estas versos representan el clímax 
de la crisis dei exiliado. El poeta triste 
y rabioso explota y deja correr en la 
boca de su pueblo el odio acumulado 
contra el opresor. Aquí se unen todas · 
las experiencias vistas hasta ahora: 
amargura, dolor, tristeza, impotencia, 
venganza, valor, amor y odio. 

Se retoma la primera persona plu
ral, nosotros. Ahora es el pueblo en
tero quien se dirige a Babilonia para 
desearle el mismo dafio que sufrió Judá, 
no más, no menos. Pide parar por com' 
pleto ese poder devastador· dei im
perio. Pide venganza como los mártires 
dei Apocalipsis, quienes degollados 
bajo el altar preguntan: "tHasta cuán
do, duefio, santo y veraz vas a estar sin 
hacer justicia y sin tomar venganza por 
nuestra sangre de los habitantes de la 
tierra? "(Ap. 6.10). 

Los últimos versos son horripilan-
tes. El lector actual, que no ha tenido 
una experiencia semejante tiende a 
callar ai poeta y a distanciarse dei pue-
blo exiliado, aquí, en el último verso, 
justo cuando más muestra su crisis y 
más necesidad tiene de consuelo, soli
daridad y esperanza, porque son pre
cisamente estas mismas imágenes de 
muerte de sus hijos que no le dejan ..,
dormir. WJ 

Este es el final dei poema que no 
termina todavía. Se sigue cantando en 
Guatemala y en El Salvador.• 
dos Unidos en la región lo han llevado 
a invertir importantes recursos que han 
permitido que los países centroameri
c anos s igan "viviendo sobre sus 
medios". En efecto ai contrario de la 
mayoría de los países latinoamericanos 
que han debido restringir drástica
mente sus importaciones con el objeto 
de generar superávits para poder hacer 
frente a la deuda externa, los países 
dei istmo centroamericano presentan 
todos déficits en la balanza comercial 
en los últimos afios. 
S in embargo, la crisis externa ha 
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canales de movilización de los par
tidos. "!!_oy se puede afirmar, con cla
ridad sociológica: jel Pueblo existe! " 
-nos dice Florestán Fernandes

(4/2/85). Mientras el gobierno que se
acaba de instalar propone postergar la
Constituyente para dentro de dos
afias, el movimiento pro-Constitu
yente-Ya empieza a fortalecer sus
bases e·n la sociedad civil.

IV. LA SITUACION ECONOMICA

IV. l: Sigue predominando la orien
tación monetarista 

El prim_er hecho que importa des
tacar no conlleva novedad significativa 
respecto a la orientación económica de 
los gobiernos anteriores: el Ministerio 
de Hacienda y el Banco Central siguen 
una decidida orientación monetarista y 
constituyen, por ahora, el eje decisorio 
más fuerte en política económica. El 
�stro de Planificación, João Sayad, 
mas abierto a criterios sociales, no he
redó el poder de decisión que tenía ese 
cargo en el anterior gobierno, cuando 
el Ministro de Planificación era Super
Ministro dei área económica. Como ya 
se sefialó, hay fricciones entre las dos 
orientaciones. El desplazamiento dei 
polo más influyente ai Ministerio de 
Hacienda fue una decisión tomada por 
Tancredo Neves ai nombrar, para aque
lla función, a su sobrino Francisco 
Dornelles. 

El mensaje a la primera sesión 
conjunta del Ministerio estaba prepa
rado por Tancredó Neves. Asimismo la 
creación de 8 Comisiones para proce
der a una evaluación a fendo de las 
disponibilidades financieras. La consig
na-clave de aquel mensaje: "jSe prohí
be gastar! ". Se decidió una rígida sub
ejecución de los presupuestos en todos 
los Ministerios, una congelación de cré
ditos públicos por 90 días, una con
tracción drástica de emisión monetaria 
y un congelarniento de los precios ai 
consumidor' de un listado relativamen
te amplio de productos. Dichas medi
das tuvieron como objetivo el clásico 
"ejemplo de austeridad" dç cualquier 
gobierno que se inaugura; pero resulta
ron también en un retraso ponderable 
en la puesta en marcha de la maquina
ria administrativa de los distintos Mi
nisteriõs'. En la casi totalidad de ellos, 
al término de tres meses, no hay nom-

bramientos para el segundo y tercer ni
vel. Es un actor, entre otros, el que 
motiva ,el reclamo generalizado: que el 
nuevo Gobierno se decida a gobernar. 
Por eso, también la política económica 
sigue muy indefinida, excepdón hecha 
de los planes generales, enunciados en 
princípios muy genéricos, a los que nos 
referimos en la primera sección de este· 
escrito. Y es a ese nível que se verifica, 
por el momento; la discrepancia más 
aguda de las líneas de orientación. 

Cabe destacar, con todo, un hecho 
nuevo de enorme significación: en más 
de dos décadas no se había registrado 
el 'hecho, inédito, de la obligación de 
los Ministros de someter sus proyectos 
de política económica al Congreso. El 
Ejecutivo está dispuesto a no dirigir la 
econoni.ía sin consulta a los órganos le
gislativos. Esto significa que se quiere 
acabar con la dictadura económica, 
que �e sin duda el aspecto más anti
democrático de la dictadura · militar. 
Estamos por ver cómo se agiliza esa 
democratización que, de funcionar, re
lativizaría en parte la orientación doe
trinaria de los Ministros. 

Hubo también un discreto cambio 
de ritual con los emisarios dei FMI: no 
se los recibe con el mismo tono oficial · 
y tienen que dialogar, a veces, con fun
cionarios subalternos de los Ministros. 
Fueron redefinidas las metas: inflación 
de 200%, expansión monetaria de 
150%, bajar el déficit público dei 6% al 
2.5% dei PIB, superávit comercial de 
US$ 11.5 mil millones y crecimiento 
económico de 4!'/o. 

El congelamiento forzado de los 
precios y el contrai rígido de la emi
sión monetaria son factores que se 
apuntan comó determinantes para una 
discreta baja de la inflación de entre 
7% y 8% ai mes. La tasa de interés se 
mantiene muy elevada (más de 20% al ·. 
mes, en términos reales), lo que impide 
retomar las inversiones próductivas, 
privilegiando la especulación financie
ra. En suma, no se ve todavía claro 
cómo el nuevo Gobierno piensa ecua
cionar el combate de la inflación con 
el crecimiento económico. 

Después de negado con insis
tencia, el Gobierno empieza ya a admi
tir que necesitará "dinero nuevo", o 
sea nuevos préstamos externos dei 
orden de más o nienos 4 mil millones 

de dólares, hasta el final de 1985. El 
superávit comercial mensual, después 
de una baja en los primeros meses, ha 
vuelto a retomar los niveles previstos. 
Pero todavía no hay segurldad de que 
se logre la suma de 11.5 mil millones 
exigidos para saldar ios intereses de la 
deuda. El plan de renegociación, de al
rededor de 45 mil millones de· la deu
da, con nuevos plazós y condiciohes, a 
pesar de su urgencia, sigue en pafiales. 
Es que todavía no hay disposición cla
ra de romper con la resistencia, que 
Tancredo tenía, frente a una renego
ciación de acel!-tuado corte político. 

Los medios de comu�ación dedi
can hoy un espacio mucho más amplio 
a la materia económica; con respecto a · 
lo que sucedía antes. Esto es muy salu
dable. La política económica dejó de 
ser un secreto guardado en los minis
terios correspondientes. El debate pasó 
a la sociedad civil. Sólo que eso impli
ca también un juego mucho más com
plejo de presiones. Para dar un ejemplo 
preocupante: el asedio de grupos de 
empresarios ai Presidente y a los Minis
tros está a la orden dei día. Y más 
preocupante para los tr,abajadores es su 
usual declaración posterior, en el sen
tido de que hubo un clima de perfecto 
entendimiento en las entrevistas. 

La deformación de la econornía 
agrícola, ajustada prioritariamente a 
rubros de exportación, es una de las 
herencias más pesadas de los tiempos 
de la dictadura. Gran parte de los pro
duetos de exportación dei agro se en
frentan a precios no rentables en el co
mereio internacional (por ejemplo; la 
soya, el azúcar, etc.) y necesitan de 
subsídios onerosos, que llegan al absur
do de dos puntos subsidiados sobre 
tres. Y el Brasil necesita urgentemente 
de una economía agrícola que tenga · 
como prioridad la producción de ali
mentos para el consumo interno. Pero 
cualquier proyecto en este sentido, 
para no caer en una nueva espiral de 
subsídios a la producción, requiere la 
elevación dei poder adquisitivo dei 
consumidor, porque, sin eso, la pro
ducción no se presenta como rentable 
para eLproductor, sobre todo para el 
gran productor agrícola viciado, a lo 
largo de afios, con las altas tasa's de 
subsidio a la exportación. El Ministerio 
de Agricultura se enfrenta, en este mo
mento, a u.na cantidad de demandas, 



especialmente de los grandes producto
res, descontentos por las malas pers
pectivas de exportación de sus produc
tos. 

IV.2: Brasil - exportador de capital y
productor de pobreza interna 

Antes de dejar el gobiemo, el Ge
neral João Batista Figueiredo, 'en un 
despliegue publicitario de gran enver
gadura, ocupó alrededor de I O veces 
una red nacional de todas las estacio
nes de televisión, en un intento de pro
bar a la nación que estaba entregando 
el poder a su sucesor en condiciones 
económicamente favorables. Dejando 
de un lado el objetivo propagandístico, 
en justicia e� necesario reconocer la 
consistencia de muchos de los datos 
difundidos por e! ex-Presidente, lamen
tando, sin embargo, la usual ausencia 
dei cruce de esos datos económicos. 
sumamente abstractos y generales. con 
los indicadores concretos de la crisis 
social. Cabe ai lenguaje político la difí
cil tarea de deshacer el nudo ideológi
co, de amarre durísimo, que consiste 
en el manejo econométrico de datos 
extrínsecos sobre e! crecirniento eco
nómico, queriendo dar a entender que 
equivalen a parámetros efectivos dei 
progreso social. 

E! punto fundamental a retener de 
ese tipo de informes, deliberadamente 
destinados a simular el optimismo, es, 
en el caso de Brasil, la consistente rea
lidad de algunos datos que apuntan ai 
enorme potencial generador de riqueza 
con las que e! país ya cuenta, en térmi
nos de capacidad productiva instalada. 
La cuestión es no dejar de plante ar, en 
el corazón mismo de la radiografía 
económica, la prcgunta sobre ·quiénes 
tienen el control de ese potencial pro
ductivo y en provecho de quiénes fun
ciona. 

En dos décadas, Brasil saltó dei 
48° ai 8° puesto entre las mayores eco
nomías dei mundo, en términos de 
PNB. J>reguntamos: �qué sentido posi
tivo tiene este hecho para e! funciona
miento real dei mercado interno (para 
no ir directo a la cuestión: para la sa
tisfacción de las necesidades dei pue
blo. _ -) cuando nuestra economía pasó 
de nacional a fuertemente transnacio
nal, y cuando e! modelo económico 
adoptado es, además de dependiente, 

fundamentalmente extrovertido-expor
tador y, en lo doméstico, entregado a 
una brutal monopolización? lDe quié
nes y para quiénes es la economía que 
ascendió ai 8° puesto? 

Aún así es importante no intentar 
negar los datos dei "crecimiento eco
nómico", con tal que no se lo entienda 
como sinónimo de _progreso social. En 
1979 Brasil importaba todavía e! 800/o 
dei petróleo; en 1984 sólo importá el 
40%. En el mismo período la produc
ción doméstica pasó de 170 · a 600 mil 
barriles diarios. E! corte dei crudo im
portado, a la mitad de lo que sumaba 
hace seis anos, no se explica únicamen
te por e! aumento explosivo de la ex
tracción nacional. La gran producción 
de âlcohol, mediante lo que representa 
e! mayor proyecto de energía alternati
va dei mundo. es un factor adicional 
decisivo. Si. a pesar de todo ello, el 
precio dei combustible no se rebaja 
-por los elevados costos de produc
ción-, de todos modos hay un consi
derable ahorro de divisas.

Brasil es hoy un país con una in
fraestructura respetable de carreteras, 
energía eléctrica, transporte terrestre, 
marítimo y aéreo, telecomunicaciones, 
parque industrial que incluye sectores 
claves de industria pesada y manufac
turera ( con capacidad ociosa en no po
�os sectores). y ha avanzado mucho en 
la tecnificación dei agro y de algunos 
proyectos gigantescos de mineración. 
La producción de maquinaria pesada, 
tractores y vehículos automotores so
brepasa la capacidad adquisitiva dei 
mercado interno, que no ha sido la 
preocupación central dei modelo eco
nómico adoptado. Frente ai mermado 
poder de compra de la mayoría de la 
población, algunos puntos de la propa-

. ganda oficialista adquieren resonancia 
cínica cuando se refieren a nuestra ex
portación de alimentos para el consu
mo directo; Brasil es e! mayor exporta
dor de jugos cítricos y el tercer mayor 
exportador de pollos. 

El país da algunos indícios, toda
vía frágiles, de estar saliendo de la 
aguda recesión dei 80 ai l er. semestre 
dei 84. La inflación, que está en un 
promedio anual de 240%, se mantuvo 
tendencialmente en ascenso hasta 
marzo. La recuperación es todavía sec
torial, tanto en la industria como en el 
comercio; sin que haya sefiales claras 

de reactivación en la construcción ci
vil, en la mayoría de los servicios y 
(cosa realmente preocupante) en e! 
agro. La �'indexación" generalizada de 
la economía, o sea, e! reajuste automá
tico de todos los activos y pasivos 
acompafiando los índices inflacio
narios y/o cambiables, representa de 
hecho una inconfesada "dolarización". 
En otras palabras, para e! efecto de 
muchos cálculos económicos de poco 
sirve referirse a la moneda nacional. Es 
fácilmen te perceptible que la palanca 
monetaria ha perdido, en gran medida, 
su poder para reajustes en la planifi
cación. Otra grave consecuencia de 
esta "indexación", así como dei mode
lo global, es la situación de ventaja de 
las aplicaciones y especulaciones finan
cieras frente a las inversiones produc
tivas. A los bancos y ai capital finan
ciem en general le va muy bien. ai 
capital productivo, no tanto. Eso 
revierte directamente en beneficio no 
sólo de banqueros y financistas nacio
nales, sino también dei capital foráne" 
inftltrado en el sistema financiem dei 
país. Para dar un ejemplo: el grupo de 
Citybank, que tiene apenas el 5 O/o de 
sus operaciones financieras en el Brasil, 
saca 25% dei Brasil en lo que atafie a 
sus ganancias globales como grupo. 

A muchos les resulta enigmática la 
siempre reafirmada au tocon fianza dei 
Brasil en el sentido de que, sin cambiar 
su modelo económico y respetando las 
regias dei juego dei comercio interna
cional, pueda salir adelante. "Somos 
un país viable" es un mote propagan
dístico de uso constante que, por lo 
visto, pasa intacto de los ideólogos de 
la dictadura a los dei nuevo gobierno. 
La situación mucho más precaria de 
otros países dei Cono Sur (Bolivia, 
Perú e incluso Argentina) sirve para 
alentar esa euforia. Pero una de las ra
zones fundamentales de esa autocon
fianza, que inhibe opciones políticas 
de cambio, resulta de la combinación 
de los siguientes elementos: la versati
lidad conquistada en el sector externo 
de la economía, puesto que la mitad 
de nuestras exportaciones corresponde 

1 a productos industrializados que, com
' bina dos con la agroex portación y las 
materias primas y los semi-industria
lizados, ensanchan e! campo de manio
bras alternativas; el esfuerzo logrado 
en el superávit comercial, saltando de 

•

• 

•

3.6 a 12.9 mil millones de dólares dei 
83 al 84; una disminución significativa 
de las importaciones (17 mil millones) 
frente ai total de exportaciones (casi 
30 mil millones en 1984); un saldo po
sitivo en las reservas monetarias acu
muladas (un activo de caja de 7 mil 
millones al inicio de 1985), capaces de 
sostener por algunos meses, sin trau
mas cambiarios, el servicio de la deuda 
y los giros .de cuenta para las impor
taciones imprescindibles. 

Resulta sumamente difícil des
montar esa autoconfianza porque la 
debacle se presenta como eternamente 
postergable_. Puede parecer muy extra
fio, pero los voceros, tanto dei anterior 
como del nuevo régimen, sostienen 
que "nada nos amenaza" porque pode
mos pagar lo que debemos, somos una 
nación solvente. Para echar abajo este 
engafio no bastan, quizá, los argumen
tos estrictamente económicos, a no ser 
que se logre hacer comprensible la 
totaf irracionalidad, en términos de 
economía "nacional", de la constante 
secundarización, para no decir dei 
constante aplastamiento, dei sector do
méstico de la economía. La argumen
tación de fondo habrá que sacaria de 
los datos de la crisis social, con argu
mentos políticos y no meramente eco
nómicos. 

Veamos eso mirando más de cerca 
la cuestión de la deuda externa de más 
de 100 mil millones de dólares. E! 
mero servicio de esa deuda (intereses, 
"spread", sin pago dei principal) re
quiere un pago ·mensual de 900-950 
millones, con distribución no uniforme 
a lo largo de los meses, totalizando 11 
mil millones en 1984, algo semejante 
en 1985, pero tendencialmente en au
mento. De manera que e! superávit 
comercial se lo traga casi íntegramente 
el servicio de la deuda. Los primeros 
dos meses dei 85 arrojaron cifras mo
destas de superávit comercial (500 y 
550 millones), por debajo, pues, dei 
promedio mensual dei servicio de la 
deuda. Hay que agregar que el mero 
ascenso dei 1 % en la tasa de los intere
ses ya aumenta en 700 millones el ser
vicio anual de la deuda. Cuando se ar
gumenta que, a mediano plazo, es ma
temát icamente imposible "seguir 
pagando", aún con la consigna "expor
tar, exportar" a todo volumen, surgen 
diversos tipos de contra-argumentos 

"tranquilizadores" y el gran susto no 
se desencadena (lo que indica que hay 
que desencadenarlo con argumentos 
sociales y políticos). Se dice: el impac
to es amortiguado, porque el principal 
de la deuda es renegociable y nos 
encontramos en condiciones favorables 
para la renegociación, aún en términos 
estrictamente económicos, sin recurrir 
a 1,ma renegociaçión política. En efec
to, Brasil ha iniciado los trámites para 
e! reescalonamiento de 45 .3 mil millo
nes con un grupo de bancos en Nueva 
York y de 8.8 mil millones con e! Club 
de París. Se trata dei monto con plazos 
por vencer hasta 1991. Ya que no hay . 
ninguna posibilidad de pagar este mon
to, sino sólo los intereses, se intenta 
renegociar los plazos para entre 1 O y 
16 anos. Para tal efecto es impres
cindible el aval dei FMI, que viene 
exigiendo, con criterios rígidos, una 
nueva redacción de la última carta de 
intenciones y, mientras no la apruebe, 
postergó la liberación de 400 millones 
previstos para marzo. La 8a. carta de 
(malas) intenciones todavía no está re
dactada (estamos en junio/85). 

La misma composición de la deu
da externa (en términos de: quién 
debe) es chocante por e! altísirno por
centaje de deuda empresarial· que, por 
supuesto, recibió e! aval dei Banco 
Central y, por lo tanto, pasa a· ser deu
da de la nación. Veamos: 
17 mil millones: privada (empresas 

nacionales y trans
nacionales) 

9 mil millones: mixta (interpene
tración privada/pú
blica) 

74 mil millones: "pública", con e! 
desglose: 

100 
empresas estatales: 
gobiemo federal: 
gobiernos/Estados: 

57 mil millones 
12 mil millones 

5 mil millones 
74 

Suena raro, pero este mismo he
cho chocante se reinterpreta, a veces, 
como mejor posibilidad de solvencia, 
argumentando que a las empresas de 
cualquier tipo se les exigirá "seriedad 
administrativa" y rentabilidad. 

De manera que ni siquiera se.hace 
fácil, en Brasil, argumentar que está 
más que probado que nuestro primer 

. "productó de expor,tación" es: capit!tl 
neto. Sólo en servicio de la deuda, 11 
mil millones, o sea, el .5% de PNB. A
esto hay que agregar los "royalties", la 
"repatriación" de las ganancias de las 
empresas transnacionales que no se 
reinvierten, y los gastos directos en el 
exterior (funcionarios "comerciales": 
más de 3.000, con altos suelcios; turis
mo; etc.). Se han hecho cálculos que 
sostienen que alrededor dei 15 % dei 
PNB son exportados como capital ne
to. Contra ese tipo de razonamiento se 
suele argumentar: dei monto global de 
la exportació_n, descontado el servicio 
de la deuda, siempre nos queda lo sufi
ciente para pagar una "importación 
controlada". 

Cuando un periodista le hizo a 
T ancredo Neves la pregunta sobre 
cómo luchar contra la inflación, cuan
do la deuda externa es uno de los fac
tores que más la alimenta, él simple
mente no hizo caso ai sentido de la 
cuestión y volvió · a afirmar que a la 
inflación hay que combatirla en el pla
no doméstico de la economía (entre
vista dei 16/01/85). Por lo visto, e! 
periodista suponía que se entendiera la 
evidente interrelación de los siguientes 
hechos: hay que exportar más y más 
para poder p;igar la deuda; para poder 
exportar más el gobierno tiene que 
subsidiar financieramente unos cuan
tos rubros de exportación (lo que ge
nera expansión monetaria, cosa que11.o 
!e gusta para nada al FMI, que pide
control de la deuda pública interna);
hay después la re-compra, por parte
dei gobierno, de las divisas obtenidas
por los exportadores, puesto que la ex
portación no está estatizada (lo que,
una vez más, amplía la emisión de mo
neda y aumenta la deuda pública, lo
que tampoco es dei agrado dei FMI);
resulta, pues, evidente que la deuda ex
terna se traduce en tremendas presio
nes inflacionarias sobre la economía
doméstica.

El FMI, cuyo objetivo es, hoy por 
hoy, garantizar ante todo la continui
dad de los servicios de la deuda dei· 
Tercer Mundo, además de dar protec
ción a los acreedores en lo que atafie al 
principal de esa deuda, exige que se 
solucionen conjuntamente una serie de 
problemas, donde la aparente o real so
lución dei uno repercute negativa
mente sobre la posibilidad de solucio-



nar los demás. Quiere más exportación 
para que se pueda pagar la deuda, pero 
no quiere ni subsidios a la exportación, 
ni expansión monetaria, ni déficit fis
cal y deuda pública, ni inflación des
controlada. Por el momento, parece 
que el único simulado acercamiento a 
esas metas se ha intentado mediante 
un crecimiento económico entera
mente apropiado por el gran capital, 
con base en la bajísima remuneración 
del trabajo, el aumento del desempleo, 
el deterioro social generalizado, es de
cir, con base en el hambre y la miseria. 

En diciembre de 1984 Brasil no 
pudo frenar una explosiva expansión 
monetaria del 40%. Desde enero de 
1985 se están aplicando medidas de 
contenciqn de la emisión de !).10neda, 
para lo cual una de las medidas más 
drásticas es una fuerte subejecución de 
todos los presupuestos públicos. El 
nuevo Gobiemo promete intensificar 
esa política restrictiva, que obedece a 
imposiciones del FMI. Trátase de una 
forma de combate a la inflación que, 
aunque prometa simultáneamente el 
crecimiento económico, probable

·mente no puede evitar el generar efec
tos recesivos en la economía. 

Según datos recientes del Banco 
Mundial, en un estudio sobre 104 paí
ses endeudados del Tercer Mundo, 
todo ese bloque_ de países sumados 
(aunque no en todos los casos indivi
duales) pasó a exportador de capital ne
to hacia los países ricos. Pagó a ellos, en 
1984, 92 mil millones, habiendo reci
bido solamente 85 mil millones ( todo 
incluído: nuevos préstamos, flujo de 
capitai financiero y especulativo, inver
siones). Los doce países con deudas 
mayores se transformaron todos, sin 
excepción, en exportadores de capital 
(entre ellos: Brasil, Argentina, México, 
Venezuela e incluso Chile). En e! caso 
de América Latina los datos son pro
porcionalmente más expresivos. El su
perávit comercial del subcontinente 
aumentó en 28% (contra una baja en el 
PIB, de + 3% en 83 a+ 2,6 en 84), 
totalizando 3 7 .6 millones. E! servicio 
de la deu da fue de 3 7.3 mil millones. 
Restados los ingresos de capital, Latino
américa exportó nada menos que 26.7 
mil millones en capital neto. 

Toquemos un último punto res
pecto a la economía brasilefia: su cre-

ciente dependencia de los EUA en lo 
que se refiere al mercado comprador 
de lo que Brasil exporta. En los afios 
70 se había logrado reducir esa depen
dencia a sólo el 17%. En 1979 se em
pieza a incrementar la dependencia. Y 
la importancia del mercado conquis
tado en Europa tiende a bajar. 

1979 - EUA: 19.3%; CEE: 30% 
1984 - EUA: 30%; CEE: 25% 

El alza del dólar frente a las 
monedas europeas significa para 
Brasil una dificultad cada vez ma
yor de ex portar hacia. e! mercado 
europeo. En 1984, e! cruzeiro, mo
neda dei Brasil, fue devaluado en 
223% frente al dólar, pero sólo fue 
devaluado 191 % frente a las mone
das fuertes de la Comúnidad Econó
mica Europea. Lo que significa que 
nuestros productos resultan ahora 
un 10% más caros, es decir, menos 
vendibles en Europa. Un reflejo par
cial de eso ya se constata en la dis
minución dei superávit comercial en 
enero y febrero del 85. 
(Fuente: revistas económicas di
versas) 

V. LA CRISIS SOCIAL

V .1 : Se agudiza la conciencia de la 
crisis social 

La crisis social dei Brasil se fue 
profundizando a lo largo de décadas. 
Hoy nos encontramos próximos a lími
tes explosivos. Alrededor dei 80% de la 
población se ve gravemente afectada 
en sus niveles mínimos de subsistencia. 
Las dases dominantes siguen, ai pare
cer, creyentes en un principio bastante 
tradicional dei capitalismo: la miseria, 
por sí misma, no genera revoluciones. 
Pero se olvidan de que genera inevita
blemente la criminalidad, las inseguri
dades sociales de todo tipo, e! deterio
ro biológico de generaciones enteras y, 
no raramente, la explosión social in
controlable. 

El nuevo Gobiemo se vio enfren
tado inmediatamente a problemas agu
dos que exigieron remedios de emer
gencia. Después de la sequía de más de 
cino afios en e! Nordeste, llegaron las 
inundaciones por lluvias excesivas. 
Alrededor de un millón de damnifi
cados. Fue el contexto en e! cual, 
además de ayudas de emergencia, se 

volvió a resucitar, pero sólo en parte, 
la propuesta relativa a las metas socia
les inmediatas, elaborada por un grupo 
de aseso.ramiento nombrado por Tan
credo -el COPAG (Comisión, para el 
Programa de Gobiemo)-, bajo la coor
dinación del economista José Serra. La 
propuesta del grupo había sido prácti
camen te archivada por e! mismo Tan
credo, que se asustó con las propor
ciones de las exigencias de emergencia: 
una suma equivalente más o menos a 
US$ 2 mil millones debería ser aplica
da inmediatamente en planes sociales 
de emergencia. Tancredo había agrade
cido al grupo, dio larga audiencia a 
Serra y lo acompafió personalmente ai 
aeropuerto. Todos entendieron: fue un 
entierro de primera categoría. Pues 
ah ora e! Go bierno Sarney volvió a 
ojear e! plan y se dispone a aplicar al
gunas de sus sugerencias. 

El hecho mayor, hasta la fecha, no 
reside tanto en medidas concretas> sino 
en e! creciente debate sobre e! asunto. 
Se repite con frecuencia que la deuda 
mayor dei Brasil es la deuda social con 
su pueblo. Cítanse frases de Tancredo 
sobre el tema. Este clima de concien
tización sobre las ui-gencias sociales es 
un hecho nuevo. E! ex-Presidente Fi
gueiredo privilegió, hasta en sus últi
mos programas televisivos, e! lenguaje 
sobre la propuesta "igualdad de opor
tunidades" que se habría creado en 
Brasil. Ya es algo cuando se empieza a 
deshacer en público, la mentira oficial 
de décadas. 

E! Ministro de Educación, en su 
plan "Educación para todos -camino • 
para e! cambio" ·propone una aten-
ción prioritaria a la educación básica 
en los próximos afios. Respecto a la 
eliminación dei analfabetismo, su pro
puesta es bastante tímida: eliminarlo 
en los próximos diez afios. Falta la im
plementación dei plan a través de pro
yectos concretos. 

E! salario mínimo fue elevado, en 
mayo, ai doble, llegando ahora a es
casos 50 dólares, que bajarán rápida
mente a menos de 40 antes que se 
vuelva a decretar un nuevo aumento. 

V.2: En la cobranza de la deuda social
se destaca el papel de- la lglesia

En este acápite nos limitamos a al
gunos pocos datos indicativos. Lo 

• 

esencial de la crisis social está inscrito 
en la misma lógica del modelo econó
mico. Este modelo excluye, coherente 
con sus prioridades, cualquier priori
zación de las necesidades básicas dei 
pueblo: empleo, _alimentación, salud, 
casa, educación. La concentración del 
ingreso es uno de los indicadores más 
alarmantes. E! hecho tiene raíces histó
ricas remotas en la misma confor
mación de la estructura de clases en el 
país. Sufre, con todo, una rápida acele
ración a partir de la mitad de los anos 
50, cuando empieza la transnacio
nalización de la industria y el ingreso 
del gran capital "modernizante" al 
agro. Puede fácilmente documentarse 
una concentración todavía más vio
lenta en los 21 afios de dictadura mili
tar. 

(Ver PAUL SINGER, Dominação
e Desigualdade. Estructura de cla
sses e rep1Jrtição da renda no Bra

sil. Río de Janeiro, Paz e Terra,' 
1981) 

Cuadro 2. 

Sector URBANO 

El 1 % más rico 
Los 5% más ricos 
Los 50% más pobres 

Sector RURAL 

El 1 % más rico 
Los 5 % más ricos 
Los 50% más pobres 

Esa tendencia de concentración 
del ingreso se intensifica todavía más1 

en la estagflación del 80 al 84. El mie
vo Gobiemo todavía no tiene planes 
concretos para revertir este cuadro trá
gico. 

Los datos oficiales sobre el desem-' 
pleo se basan en indicadores poco 
confiables, que definen como PEA 
(Población Económicamente Activa) 
un universo muy restringido. Sólo así 
pueden llegar a cifras como las siguien
tes:. 1979, desempleo de 9%; 1984. 
6.5%. El DIEESE (Departamento In
tersindical de Estadísticas Económicas 

y Sociales) da porcentajes mucho más 
diferenciados, de acuerdo con la co
yuntura, llegando a un promedio de 
más del doble de las estadísticas oficia
les. Aún así advierte que es prác
ticamente imposible llegar a cifras 
exactas, puesto que la así llamada 
"economía sumergida", que no se 
tiene en cuenta en el cálculo de la 
PEA, representa algo próximo a un ter
cio del mundo laóoral. 

Las capas medias han sufrido, en 
los afios recientes, un deterioro brutal 
de sus ingresos (hay quienes hablan, un 
tanto burguesmente,. de "clase puni
da", vocabulario que el mismo Tan
credo Neves pasó a emplear). El salario 
mínimo real se redujo en más del 
150%, de 1964 a 1984. Existe una ley 
brasilefia ( de 1938) que asegura el de
recho de cada trabajador a una alimen
tación para 4 personas y define las 
carac�erísticas nu tricionales de ese de
recho. El salario mínimo actual, de 
menos de 50 dólares, no satisface las 

1970 1980 

13% 14% 
30.3% 34.7% 
16% 13.1 % 

1970 1980 

10.5% 29.3% 
23.7% 44.2% 
22.4% 14.9% 

exigencias de la ley (olvidada) ni para 
alimentar una persona. 

Pasamos a citar algunos datos del 
documento-base de la CNBB (Confe
rencia Nacional de los Obispos de Bra
sil) para la "Campana de la Frater
nidad/85", que tiene la consigna "Pan 
para quien tiene hambre". "Nuestro 
país tiene el sexto mayor contingente 
de subnutridos del mundo", pero, 
como hemos visto, se alaba como la 
octava mayor economía del mundo, Y 
sigue: 

"Nacerán este afio, en el Brasil, 3 
millones y 900 mil nfüos, de los 

cuales 308 mil no completarán el 
primer afio de vida, muriéndose de 
hambre. Además de eso, er 53 % de 
los nifios brasilefíos no tiene la 
alimentación necesaria para un 
desarrollo normal, con haja resis
tencia a enfermedades, lesiones 
cerebrales y riesgos de enferrnedad 
mental". 
"Solamente en el Nord-Este se 
morirán de hambre 157 mil nifios 
en este afio" ( ... ) "en el Brasil, a 
cada hora mueren 35 nifios con 
menos de un afio de vida y un 
60% de los casos la muerte es pro
vocada por desnutrición". 
El documento agrega que 86 (de 
los 130) millones de brasilefíos so
breviven con menos de 2.200 calo
rías por día. 
AI contestar a la pregunta "lPOr 
qué existe hambre en el Brasil? ", 
el documento afirma: "El Brasil se 
jlusiona al pensar que resuelve sus 
problemas sociales pagando su 
deuda externa. Produce alimentos 
para exportar a países superali
mentados y no para el consumo 
de los brasilefíos". 
En otro documento de la CNBB, 

del 84, sobre la situación del Nordeste 
de Brasil, consta que, durante los cinco 
afios de sequía del 79 a la mitad del 
84, cerca de 7 millones de personas se 
murieron en condiciones de miseria en 
aquella región. 

Los obispos dirigentes de la CNBB

habían tenido diversos contactos con 
Tancredo Neves, como candidato y, 
después, como Presidente electo. Por 
lo que trascendió, sus reclamos se refe
rían especialmente a los siguientes 
puntos: urgencia de una Reforma 
Agraria, de un plan de educación bási
ca, de una serie de medidas emergen
ciales en lo social, y una Constituyente 
debidamente preparada por un amplio 
debate en el que el pueblo participara. 
Con el Presidente Samey la CNBB ya 
mantuvo también algunos contactos y 
se supone que los reclamos sean los 
mismos. En la Asamblea de la CNBB,

en abril, la Constituyente ·fue tema de 
discusión de los obispos. 

-Retrocediendo algunos meses en
el tiempo, vale la pena registrar el 
hecho de que la voz crítica de los o bis
pos nunca silencíó, aún en medio al 
increíble proceso de mitización de la 



figura de Tancredo. Recordemos las necesaria auscultación de todo el pue- polarización de las a.tenciones hacia 
expresiones_de seria preocupación de blo, especialmente de Ia' clase trabaja- Centroaméríca. 
algunos obispos, entre los cuales el dora, mediante un gran- clebate nacio- No hubo, hasta la fecha, -redefini-
Cardenal Don Aloísio Lorscheider (ver nal. La CNBB ya creó también una co- ciones innovadoras en ninguno de los 
periódicos del 04/02/85), respecto al misión especial de laicos con miras a la dos casos sefíalados .. Lo que no signi-
carácter conservador del Consejo de Constituyente y hará circular un cues- fica que no haya perspectivas de que el 
Ministros que s.e venía perfilando y tionario en las Comunidades Eclesiales Brasil se decida a posiciones más vigo-
que se hizo efectivo. Dice el Cardenal: de Base, que son como 120 mil en el rosas. Nadie ignora que existen expec-· 

"Lo -que tuvimos hasta ahora fue país. Dicho cuestionario contiene pre- tativas de cambio precisamente en esos 
una elección (vía Colegio Elec- guntas alusivas al concepto de ciuda- dos puntos, tanto desde el exterior, 
torai) que parte mucho más de las dano, sus derechos, la familia, la edu- como a partir de la misma sociedad 
élites que del pueblo. Es necesario cación e incluso la propiedad privada. civil interna. Acaba de realizarse en 
que la gente despierte porque, si Un grupo de unos diez o bispos se puso Río de Janeiro un seminario sobre "El 
hemos tenido antes una élite mili- a participar públicamente en el Movi- Brasil frente a la crisis de América Cen-
tar que gobernaba el país, ahora miento en favor de una Constitu- tral y del Caribe" (11-14/6/85) que 
tenemos una élite empresarial que yente-Ya,  que está organizando fue, una vez más, un forum de debates 
gobernará el país''. debates Y comisiones a lo largo dei y análisis de la política externa de Bra-
"El pueblo está }?articipando muy país Y. creó una comisión de alto nivel, sil respecto al área que arrojó un docu-
poco,. aunque mahifieste � deseo con- el asesoramiento de la OAB mento final en el que se exponen cam-
de participar. El pueblo salió a las . (Orden de los Abogados dei Brasil), bios posibles y convenientes. La socie-
calles y vibró para que hubiese para hacer presión, desde abajo, frente dad civil  brasileíía aumenta sus 
cambios, pero ahora es necesario a la Comisión ad-hoc creada, desde presiones en ese sentido y es bueno 
que este pueblo no quede frus- arriba, por el nuevo Gobierno. recordar que la política externa de un 
trado en sus esperanzas y que se No hay que olvidar que las presio- país suele ser el reflejo de su realidad 
encuentren los mecanismos de nes, de parte del Vaticano, sobre la interna. Está creciendo la conciencia, 
part ic ipación del pueblo. Eso orientación progresista de la CNBB son en grupos y partidos, en el sentido de 
prueba, una vez más, que todavía muy fuertes. La imposición de un incluir, cada vez más, nuestra política 
nos falta mucho para que ten- "silencio obsecuente" al teólogo Leo- exterior en la pauta de las discusiones 
gamos una verdadera democracia nard9 Boff pretende ser, en el fondo, políticas internas, en todos los niveles. 
en el.Brasil". una movida más contra la Iglesia en También la política exterior del país 

El segundo hecho se condensa en general. Pero hay pasos sin vuelta. debe entrar en el debate democrático. 

declaraciones de la misma cúpula de Ia Las delegaciones latinoamericanas 
CNBB y de obispos individuales res- VI. BRASIL Y AMERICA LATINA que se hicieron presentes .a la inaugu-
pecto a las condiciones de un "Pacto (con énfasis en Centroamérica ración dei nuevo Gobierno, aparte dei 
Social" y las exigencias de un amplio Y El Caribe) hecho dei cambio de último momento 
debate popular sobre la futura Consti- en la persona dei inaugurante, dada la 
tuyente. Respecto al "Pacto Soe.ia!", la 

Vl.1: Pocas novedades pero algunas hospitalización de Tancredo, no en-
declaración dei Presidente de la CNBB, expectativas contraron una agenda preparada sobre 
doo Ivo Lorscheiter: En los tres meses iniciales dei nue- los puntos que les parecían de urgente 

vo Gobierno todavía no se han produ- interés común. Es verdad que se rea-
"Lo que nos preocupa es que ese d b f l 1 112· o' una· reun1·0 ' n dei nuevo M1·n1·stro deci o cam ios signi icativos en as re a-plan de emergencia logre efecti-

ciones de Brasil con el resto de Amé- Relaciones Exteriores, Olavo Setubal, vamente mejorar la situación de . L . t . t 'd con voceros dei Grupo de Cartagena, nca atm a y ampoco ex1s en ev1 en-un gran estrato social, que no · d d · que m· s1·st1·eron en la urgenc1·a de en-cias e que vengan a pro ucrrse pron-tiene mucho que negociar en pac- t E 1 1 d I l . contrar camm· os para una negoc1·ac1·0' n o. n e p ano e as re aciones comer-tos porque ya agotó su cuota de . 1 1 b' 1 pol1't1·ca conJ·unta de la deuda. En re-cia es os cam 10s sue en procesarsesacrificios. El gobierno, avaladar , c1·ente entrev1·sta a la prensa (2/6/85), con cierta lentitud, con excepcion deidel pacto, deberá ofrecer garantías caso de reanudación de relaciones di- el Ministro Setubal dijo que el Acuer-de incorporación, en el mismo 1 't' ' d ·1 do de Cartagena representa uno de los p orna 1cas con un pais que pue e vo -pacto, de las exigencias Y derechos verse un promisor socio comercial, forums intemacionales en los que la di-
de e se estrato soeial desprivi-
legiado" (periódicos del 03103785) cosa que sólo se aplicana en términos mensión política de la deuda emerge 

bastante relativos al caso de una previ- en forma aceptable para iniciar el de-
En el sentido todavía más explí- sible reanudación de relaciones con bate. Es raro, pero se nota que el nue-

cito de un "pacto pro-trabajadores" se Cuba. En lo más, son básicamente dos vo Gobierno no � ha arriesgado 
exp-resó también el Cardenal Don los problemas latinoamericanos que todavía a ninguna declaración valiente 
Paulo Evaristo Arns, de São Paulo, y ilievitablemente ocupan la agenda sobre el necesario carácter político de 
otros obispos. Respecto a la Constitu- internacional de Brasil en el presente la cuestión de la deuda, quedando, en 
yente, la CNBB emitió un documento moment6: puntos coincidentes en la este pµnto, en un perfil inferior al del 
bastante exigente· en lo que atafíe a la renegociación de la deuda externa y la ex-Presidente Figueiredo en sus discur-
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sos en la ONU, en Cancún y en viajes. 
por América Latina. Sólo que conviene 
no olvidar que aquellas audaces procla
maciones formales tenían poco que ver 
con el comportamiento de los ex-Mi
nistros del área económica en el mismo 
asunto. El actual Gobiemo quizá in
tente una polít ica exterior más 
unísona, lo que �ría ciertamente 
positivo. 

Existe t.ambién una cierta herencia 
"tancrediana" en la materia, que será 
necesario superar. Tancredo Neves era 
abiertamente reacio a cualquier "poli
tización" directa de la cuestión de la 
deuda. Decía, por ejemplo: 

"Debemos a bancos, no a nacio
nes. Elias no son nuestras acree
doras. No tenemos deudas con na
ciones" (12/2/85). Ver también 
declaraciones de desconfianza res
pecto a la renegociación política, 
hechas por Tancredo de paso por 
México. 
Tancredo se oponía a cualquier ra-

dicalización dei debate, y decía: 
"No hay interés de nuestros acree
dores de llevar el Brasil a la estran
gulación. Así como no es dei 
interés de Brasil crear el pánico en 
el sistema monetario interna
cional" (16/1/85). 

Existen, además, diversas declaraciones 
de Tancredo en las que da a entender 
que el Brasil no es "tercermundista" 
por opción, sino por el hecho de su 
relativo subdesarrollo. Este tipo de 
pensamiento, obviamente ideológico; 
es participado por el Ministro Olavo 
Setúbal: 

"Sigo convencido de que el Brasil 
es un país occidental. Nuestra 
raíz, nuestra cultura, nuestra ma
nera de actuar deriva de nuestro 
origen europeo. Por otro lado, el 
Brasil es un país con una etapa de 
desarrollo que lo sitúa en el nível 
considerado del Tercer Mundo. Lo 
que defiendo para el Brasil es un 
desarrollo económico que tenga 
como objetivo alcarJZar el nível de 
los países occidentales más de
sarrollados, el nível l0grado por las 
grandes democracias occidentales" 
(2/6/85). 
Como se puede ver, sobrevive la 

ideología dei "Brasil potencia emer
gente", lo que, en todo el tiempo de la 

dictadura, se asociaba a elementos geo
políticos en la concepción de la segu
ridad continental (la instalación de una 
fuerte industria bélica en Brasil tiene 
mucho que ver con eso ), y la preten
sión de "sacio preferencial" de Es
tados Unidos. 

Siempre respecto a la deuda, el 
Ministro Setúbal fue preguntado si, 
por ser él un banquero exitoso y profe
sional, el ltamaraty se transformaría 
en una especie de "ministerio de la 
Deuda Externa". A lo que contestó: 

"Creo haber traído ai ltamaraty 
una contribución importante en el 
área económica y financiera. ( ... ) 
Pero esto no se extiende al área de 
la de_uda, que es un área bilateral, 
un- áre-a eminentemente especia
lizada, que debe, a nuestro modo 
de ver, ser desarrollada a nível 
operacional entre el Banco Central 
y · los bancos intemacionales" 
(2/6/85). 
Por otra parte, reconoce que el sis-

tema financiero internacional entró en 
una profunda crisis, que está virtual
mente "paralizado en función de la cri
sis financiera de los países dei Tercer

· Mundo". Los forums internacionales
que el Ministro Setubal declara de su 
inmediato interés, como arenas de in
cursión, son el Grupo de Cartagena y 
el GATT. En su reciente viaje por Eu
ropa, el Ministro Setubal tuvo un en
frentamiento duro con voceros de 
Washington, en Estocolmo, oponién
dose a la pretensión de los países-ricos 
en el sentido de incluir el rubro "servi
cios" en las atribuciones del GATT.

Como se ve, Brasil ya se sabe expor
tador de servicios y teconología. 

Todo indica; pues, que el Brasil se 
moverá lentamente en dirección a un 
tratamiento más abiertamente político 
de la deuda. La próxima rueda de rene
g ô c iación obedecerá pro bablemen te 
todavía a los conocidos criterios "téc
nicos" y bilaterales. Resta saber hasta 
cuándo podrá ser retrasada una conju
gación de esfuerzos de los países lati
noamericanos en este asunto. Enten
didos en la materia ponen como fecha 
tope: 1988. 

Respecto a Centroamérica, es 
notorio que Brasil se ha mantenido en 
una posición cómoda de apoyo formal, 
pero un tanto distante, a las iniciativas 

del Grupo de Contadora. Es impor
tante, pero no suficiente, la reciente 
actitud de censura a Estados Unidos 
por la decretación dei bloqueo a Nica
ragua. En esa actitud Brasil se sintió en 
buena compafíía, ya que fue el gesto 
de muchos países. El único elemento 
nuevo quizá se pueda entrever en la 
argumentación: Brasil censura el blo
queo no sólo en nombre dei Derecho 
lnternacionai, sino también porque el 
resultado de experiencias anteriores ha 
sido contraproducente. En lo más, el 
Ministro Setubal repite la posición dei 
gobierno anterior. 

"No soy favorable a que Brasil 
aumente su presencia en el con
flicto de América Central. Trátase 
de un área distante con la que el 
Brasil nunca tuvo relaciones más 
íntimas y creemas que los países 
directamente involucrados o los 
países de la región, que conocen 
bien los problemas, deben mediar 
una solución. No es el aumento 
dei número de países que va a fa
vorecer la solución" (2/6/85). 

Respecto ai Cono Sur, es sabido 
que' se trata de la región latino
americana a la que, en términos comer
ciales, el Brasil está más ligado. Ya 
hubo un viaje del Ministro Setubal a la 
Argentina, que él declaró ser "uno de 
los puntos importantes de nuestra po
lítica exterior". Habrá que ver hasta 
qué punto el comportamiento- de Ar
gentina en relación a sus acreedores 
podrá influenciar el debate en Brasil. 
El primer viaje al exterior dei Presi
dente Samey será ai Uruguay (exten
diéndose quizá a la Argentina), en 
julio. 

La reanudación de relaciones con 
Cuba parece acercarse a la seííal verde. 
No se excluye que se dé todavía en 
1985. Este será un paso claramente 
post-tancrediano, ya que es sabido que 
Tancredo Neves no demostraba nin
guna voluntad política en el sentido de 
reanudat las relaciones diplomáticas 
con Cuba. El Ministro dei Exterior 
creó un grupo de estudio para el caso. 
Este 'ya terminó su tarea y su informe 
debe tramitar próximamente el Ejecu
tivo y el Congreso, donde hay- un 
"lobby" favorable. Sábese que el infor
me minimiza las objeciones. 



Vl.2: El Brasil debería asumir su res
ponsabilidad política continental 

La diplomacia brasilefia, durante 
los afios de la dictadura, se desplegaba 
frecuent�mente por rieles que no siem
pre apuntaban a lo mismo. E! Consejo 
Nacional de Seguridad (los militares) 
interfería profundamente en los crite
rios políticos. Eso tiende a disminuir, 
ojalá a desaparecer. Por otra parte, e! 
ltamaraty practicaba su famoso "prag
rri a t i smo responsable", donde !e 
tocaba a la diplomacia una estrecha co
laboración con los intereses comer
ciales. E! Ministro Setubal prefiere 
hablar de "diplomacia con resultados", 
que, según como se interprete, puede 
venir a dar más o menos en lo mismo. 
Un cambio de énfasis hacia los crite
rios políticos de la efectiva solidaridad 
con los países hermanos de Latino
américa dependerá, en buena medida, 
de las presiones de la sociedad civil. Y 
eso en un doble sentido: primero, para 
que e! Brasil se defina solidariamente 
con los países latinoamericanos, en 
una óptima bolivariana y no mon
roeista, aún en los casos donde los in
tereses comerciales no tengan mayor 
peso; segundo, para ·que el Brasil corrija 
pronto las serias distorsiones que, pre
cisamente por intereses comerciales, se 
introdujeron en su relación con algu
nos países, como es el caso de la venta 
de armas y avion·es a Honduras y otros 
países. 

El caso de Cuba, aunque parezca 
extrafio, parece presentar el menor 
número de problemas en el momento. 
Hay un mercado potencial que podría 
acercarse a un mil millones de dólares, 
con saldo favorable para el Brasil y con 
solvencia favorable. Por otra parte, el 
susto de la exportación de la revolu
ción ya parece superado. Grupos de 
empresarios brasilefios han visitado la 
isla y, posteriormente, han elaborado 
proyectos concretos de intercambio 
comercial. Fatalmente se chocaban 
con objeciones tramitadas por los Mi
nisterios dei área económica, pero pro
venientes, casi  seguramente, dei 
Consejo Nacional de Seguridad y de 
presiones incluso foráneas. 

El caso de Centroamérica es bas
tante más complicado. Y no sólo por 
e! hecho de que el Brasil sigue receloso 
respecto a una discrepancia frontal de 
la estrategia de Estados Unidos, donde, 

es cierto, en algún momento, Brasil 
tendrá que definirse más claramente. 
El problema es que todavía está por 
construirse la argumentación política 
convincente, ligada tal vez a una visión 
más global que evalúe todos los aspec
tos de la irnportancia dei área centro
americana para el destino de Latino
américa bajo todos los puntos de vista, 
para que e! Brasil supere sus viejas 
excusas de que el área, en el fondo, 
poco !e atafie y poco !e interesa. i,Qué 
quiere decir ese tipo de · excusas? 
Escuetamente lo siguiente: desde un 
punto de vista comercial, Centroamé
rica no es relevante para el Brasil. Es 
bueno reunir argumentos que demues
tren que incluso este aspecto podría 
cambiar, y hay pcrsonas que están tra
bajando en este sentido con análisis 
bastante convincentes. De todos 
modos, parece evidente que la volun
tad política de Brasil respecto a Cen
troamérica no deberá jamás apoyarse 
primordialmente en intereses mera
mente comerciales. 

De hecho, las exportaciones de 
Brasil a los países dei (ex-)Mercado 
Común Centroamericano eran 0,5% 
dei conjunto de sus exportaciones en 
197 8 y bajaron ai 0,2 % en 1983 
(63,491 millones de dólares en 197 8; 
44,804 millones en 1983). Aunque el 
saldo siempre haya sido positivo para 
el Brasil, en el fondo representa muy 
poco. Lo que Brasil importa dei área es 
todavía mucho menos: 379 mil dólares 
en I 983; 344 mil dólares en 19778. 
(Fuente: Marcos Arruda, "Relações 
econômicas Brasil-América Central: 
Real idade e Perspectivas", mirneo, 
!BASE)

Las cosas cambian bastante cuan
dose pasa ai rubro venta de armas. Bra
sil es hoy uno de los diez mayores ex
portadores de armas dei mundo, y ocu
pa e! prirner lugar entre los expor
tadores dei Tercer Mundo. Su política 
de exportación de armas ha sido "agre
siva, sin fronteras y pragmáticamente 
oportunista" (Cl. Brigagão ). E! actual 
Ministro de Relaciones Exteriores dice 
ai respecto: 

"Yo pienso que la política brasi
lefia de exportación de armas es 
una consecuencia dei desarrollo 
tecnológico dei Brasil. Si nosotros 
queremos producir aviones, ve
hículos militares y otros equipos 

para nuestras Fuerzas Armadas, 
entonces tenemos que exportarlos 
para llegar a una escala que vuelva 
sus precios accesibles a nuestros 
medios. Por otra parte, la expor
tación abre para nosotros nuevas 
posibilidades de desarrollo tecno
lógico, lo que también es con
veniente para la estructura dei 
país" (2/6/85). 

Como se ve, siempre es bueno co
nocer los argumentos que se manejan 
para saber cómo desmontarlos. Mien
tras no cambie ese tipo de raciocinio, 
e! Brasil seguirá vendiendo armas sin 
preguntar para qué fines se utilizan. 
Así, por ejemplo, hubo e! caso, en 
1984, de un envío de gran cantidad de 
explosivos, cuyo destino final era la 
frontera de Costa Rica con Nicaragua, 
aunque la operación haya sido "trian
gulada" como sucede en muchos casos. 
Llamamos la atención dei lector para 
que confronte el escaso ílujo comer
cial, dei que se habló hace poco, con lo 
que sigue. 

"Hace alrededor de 1 O afios que e! 
Bnsil viene aumentando sus ven
tas de armas para la región centro
americana y caribefía. Cálculos de 
organismos internacionales, de 
1977 a 1984, revelan que e! Brasil 
exportó más de 150 millones de 
dólares para países centroame
ricanos, entre otros, Panamá, 
Jamaica, República Dominicana, 
Guatemala, Guyanas, Colombia, 
Venezuela y Honduras. En el caso 
de Honduras, la venta públi
camente conocida para una zona 
de abierto conílicto, fue de avio
nes militares además dei suminis
tro de material de apoyo y asis
tencia técnica-militar. La venta, 
dei orden de 1 O millones de dóla
res, . se realizá triangularmente a 
través de un crédito concedido 
por Estados Unidos y repasado a 
Honduras. Ese equipo militar bra
silefio servirá a los entrenamientos 
de pilotos hondurefios, con vistas 
ai uso de aviones más sofisticados 
cedidos por Estados Unidos. Hon
duras es e! principal aliado dei 
gobierno Reagan y es el campo de 
maniobras militares conjuntas, ini
ciadas en 1983, comprendiendo la 
instalación de bases aéreas ( ... ) 
Solamente en 1984, las ventas bra-

• 

silefias para la región fueron dei 
orden de más de 20 mi!lones de 
dólares" (Clóvis Brigagão, "Brasil 
e América Central: Relações Polí
ticas e Militares", mirneo, IBASE). 

Por todo lo expuesto, resulta evi-
dente que hace falta todavía un tra
bajo de concientización junto a los 

niveles de ciso rios dei Brasil en e! 
sentido de hacerles ver la irnportancia 
de los criterios políticos y sociales, y 
no sólo de los estrictamente econó
micos, en la redefinición de la política 
exterior dei país. Los sectores de la 
sociedad civil brasilefia tienen una im
portante tarea por cumplir en este 

asunto. Creemos que, en determinados 
aspectos de esa tarea, será oportuna la 
colaboración de personas cualificadas 
de los países hermar,os de Latino
américa.e 

(Piracicaba, SP, l 6/ 6/ 8 5) 
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tenido graves consecuencias sobre e!
proceso de integración económica de
estos países. Lo anterior se expresa
con nitidez en que mientras las ex
p't,rtaciones totales de Centroamérica
cayeron en un 24% entre los afios
1980 y 1983, las importaciones intra
centrqamericana se redujeron en un
30% en e! mismo período. Esto es sim
plemente expresión de una política
que busca afianzar los vínculos de cada
uno de estos países con Estados Uni
dos, debilitando ai mismo tiempo, sus
relaciones recíprocas, lo que en último
término debilita su capacidad global de
negociación.

Sin embargo e! problema es más
complejo. Si lo anterior es cierto, tam
bién lo es que las dificultades finan
cieras de Nicaragua --que le han obli
gado a acumular deudas ai no poder
pagar sus importaciones- han repre
sentado un estímulo para la manten
ción de las relaciones entre este país y
otros países centroamericanos. (Fitz
gerald, 1984). Por otra parte, los inten
tos de Estados Unidos de unir ai Istmo

pronto las serias distorsiones que, pre
cisamente por intereses comerciales, se
introdujeron en su relación con algu
nos países, como es e! caso de la venta
de armas y avion-es a Honduras y otros
países.

E! caso de Cuba, aunque parezca
extrafio, parece presentar el menor
número de problemas en e! momento.
Hay un mercado potencial que podría
acercarse a un mil millones de dólares,
con saldo favorable para e! Brasil y con
solvencia favorable. Por otra p_arte, el
susto de la exportación de la revolu
ción ya parece superado. Grupos de
empresarios brasilefios han visitado la
isla y, posteriormente, han elaborado
proyectos concretos de intercambio
comercial. Fatalmente se chocaban
con objeciones tramitadas por los Mi
nisterios dei área económica, pero pro
v en ien  te s ,  casi  seguramente, dei
Consejo Nacional de Seguridad y de
presiones incluso foráneas.

El caso de Centroamérica es bas
tante más complicado. Y no sólo por
e! hecho de que el Brasil sigue receloso
respecto a una discrepancia frontal de
la estrategia de Estados Unidos, donde,

contra Nicaragua han chocado, parado
jalmente, con lo:; confli�tos bilaterales
constantes originados en e! estableci
miento velado de restricciones a las
importaciones para generar un mayor
superávit de divisas. AJ"mismo tiempo
estas dificultades debilitan a los parti
darios de reforzar e! Mercado Común
Centroamericano y favorece a los gru
pos vinculados a las exportaciones tra
dicionales que impulsan una liberali
zación de los mercados y una vincula
ción directa con los países - -industria:
lizados, en especial con los Estados
Unidos, lo cual afianza e! carácter asi
métrico de las relaciones con e! Norte
y por tanto las posiciones norteameri
canas en el conflicto centroamericano.
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organismos internacionales, de
1977 a 1984, revelan que el Brasil
exportó más de 150 millones de
dólares para países centroame-
r ican os, entre otros, Panamá,
Jamaica, República Dominicana,
Guatemala, Guyanas, Colombia,
Venezuela y Honduras. En e! caso
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d e Honduras, la venta pú bli
camente conocida para una zona

•de abierto conflicto, fue de avio-
nes militares además dei suminis-
tro de material de apoyo y asis-
tencia técnica-militar. La venta,
del orden de 1 O millones de dóla-
res, . se realizá triangularmente a
través de un crédito concedido
por Estados Unidos y repasado a
Honduras. Ese equipo militar bra-
silefio servirá a los entrenamientos
de pilotos hondurefios, con vistas
ai uso de aviones más sofisticados
cedidos por Estados Unidos. Hon-
duras es el principal aliado dei
gobierno Reagan y es e! campo de
maniobras militares conjuntas, ini-
ciadas en 1983, comprendiendo la
instalación de bases aéreas ( ... )
Solamente en 1984, las ventas bra-
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Estimados Amigos: 

Estos últimos meses los refugiados han estado nuevamente en el 
centro del -debate, pareciera que ellos representan 11un problema 

importante" para la vida nacional. 
Sin ent>argo, nos causa tristeza que para ciertos sectores, in

cluyendo algunos "progresistas" la opinión de los refugiados no 
sea tomada en cuenta en sus decisiones políticas, humanitarias u 

otras. Pareciera ser que no son considerados como sujetos, capa
ces de dialogar, sobre todo en las decisiones que tienen repercu

siones en su futuro y en el de sus comunidades. 
Los refugiados-, como toda población indígena tienen sus meca

nismos y formas propias de raz.onar, son conscientes de_ sus posi

ciones y las repercusiones que a nível nacional e internacional 
tiene su actitud y postura frente a las decisiones que se toman. 

Lo sostenemos unà vez más: no nos oponemos a las decisiones que 

soberanamente han' tomado las autoridades de nuestró país, pero �o 
hay que confundir lo anterior con el abandono de los refugiados
ª su suerte o ante presiones ilegítimas que podrían come_terse. 

Así mismo, seguimos sosteniendo que el problema de la reubica

ciõn es entre el Estado y los refugiados y frente a este problema 
la Iglesia toma la opci6n por el diálogo entre los implicados. 

Nuestra postura es una opción de fe, por lo tanto no nos corres

ponde decidir pol íti.camente. 

Lo que la Iglesia chiapaneca realiza es simplemente recibir 'a 
un hermano que no es extranjero entre nosotros ya que por histo

ria, tradici6n y cultura están ligados a nuestro suelo. Su misión 
es 11un auténtfcocompromiso evangélico con los más necesitados y 

la preocupaciôn preferencial em defender y �romõver los derechos 
3 
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de los pobres, los marginados y los oprimidos". (#13 y 14 Docu

mento sobre la Situación de los Refugiados: Obisp"O él�l Pacífico 

Sur, mayo 23 1984.) 

En este·soletín presentamos la postura de la Diócesis de San 

Cristóbal a propósito de la reubicación de los refugiados. 

Aprovechamos la·ocasión también para comunicarles que René 

Morin, antiguo colabora�or de la Secretaria, dejó su cargo· a 
. 

. 

partir del 30 de junio. En nombre de la secretaria y de la Dió-

cesis le agradecemos su invaluable colaboración. 

La Secretaria de Refugiados. 

JUNIO DE 1985 

POSTURA DE LA DIOCESIS DE SAN CRISTOBAL 

A PROPOSITO DE LA REUBICACION DE LOS REFUGIADOS 

1. A los refugiados, no  a la diócesis, corresponde  di
rectamente decidir sobre su propia vida.

Un principio fundamental de toda acción diocesana, sea con los
refugiados o con las comunidades mexicanas, ha sido reconocer al 
pueblo la autonomia de decisión sobre todos los asuntos que le con 
ciernen directamente, sin arrogarnos el derecho de suplir al hom-
bre adulto o a la comunidad organizada en todo aquello que incumbe 
directamente a �u propia vida. Asi, nuestra iglesia se niega a to
mar parte directa en decisiones de tipo político, económico, social 
familiar, etc., pues no le corresponde tomarlas. 

La experiencia ha mostrado que esta actitud, además de dar opor 
tunidad de crecimiento a las comunidades y a las personas, recono-=

ce al hombre su propio derecho evitando un clericalismo injusto e 
históricamente superado por la reflexi6n teológica. Actuar contra 
este criterio, aun_que fuera de buena voluntad, seria un paternalis 
mo (si no un caciquismo) que negaria toda una práctica de libera�.
ción, humanización y personalizaci6n del pueblo. lDe quê serviria 
desplazar estructuras apresaras si éstas s6lo se clericalizan y con 
ello se sacraliza una forma más refinada y quizás más peligrosa de 
sujeci6n? Por eso desde hace anos nuestra di6cesis evita sistemáti 
camente tomar desiciones que le corresponden al pueblo o a otras -
instancias. 

Al manejar sus propios asuntos el pueblo manifiesta tino, pru
dencia y sabiduria que ni los mismos agentes de pastoral hubieran 
podido aplicar, pese a su mayor preparaci6n intelectual. Al dejar
le al pueblo sus propias responsabilidades, la iglesia ha descu -
bierto la inteligencia y sabiduria del pueblo y en la práctica con 
ereta se ha dado cuenta de la verdad de lo que ella misma predica-=

ba: Los pobres son hombres inteligentes, sabias, prudeAtes, respo_!! 
sables, capaces de dirigir su propio destino. 

Según este sano acuerdo, la diócesis no siente el derecho de de 
cidir a-nombre de los refugiados los asuntos que a ellos correspo}! 
de. Asi como no ha decidido sobre su venida a México ni sobre su 
organización y trabajos comunitarios, tampoco puede decidir sobre 
su reubicación, pues ésta es una cuestión que atane a su propia vj_ 
da, por una parte y a la de México como pa fs,, por "otra. Las conse
cuencias directas de una reubi�ación fuera de Chiapas o de un que- 6 



rer pennanecer en este estado de la república, ellos mismos tendrán 
que soportarlas y, por lo tanto, a ellos corresponde medirlas y de
cidir este asunto utilizando toda la informaci6n que ya tienen y 
que además $e les puede proporcionar. 

La diócesis, en cambio, si se siente obligada a dar a los refugi� 
dos todos los elementos de juicio que cree oportunos para que éstos 
puedan fonnar su propio criterio y tomar sus decisiones atendiendo 
razonablemente al contexto local y regional. 

2. Se re cono ce el derecho del gobierno mexicano a deci
dir la ubic aci6n más conveniente para los refugiados,

pero este derecho está condicionado por el respeto a los· 
der�chos humanos de los refugiados como personas_. 

No ignoramos que la presencia de refugiados guatemaltecos en te 
rritorio mexicano es causa de problemas para el pais que los alber. 
ga, especialmente si éstos están asentados en cercanfa directa de 
la frontera._Es comentaria generalizado en México que nuestro pafs 
está sometido a una presi6n fuerte por parte del gobierno de los 
Estados Unidos a causa de su soHdaridad con los pueblos de Centr.Q_ 
américa, de las negociaciones de paz en que participa en el marco 
de Contadora, y de los refugiados que protege dándoles asilo. Méxi

co es muy sensible a estas presiones dada la delicada situaci6n e
con6mica que a su vez repercute necesariamente en dificultades po
líticas. 

Guatemala, por otra parte, ejerce también una presi6n sobre el 
gobierno mexicano. Esta presi6n se muestra a través de las condi� 
ciones que el régimen militar pane para su participaciõn en las n! 
gociaciones del grupo Contadora, pero de una manera más cínica en 
las repetidas incursiones a territorio mexicano, como forma de ame
naza clara de provocar problemas militares en la frontera sur de 
México si los refugiados no son repatriados o, al menos, internados 
hasta donde los genocidas de Guatemala. quieran indicar. El pueblo 
indígena guatemalteco ni siquiera en el exilio se libra de la pers! 
cuci6n feroz de los generales. 

Es claro, pues, gue la cuesti6n de refugiados es un asunto de 
seguridad nacional (rectamente entendida) y, al mismo tiempo, tie
ne repercusiones en la- situaci6n general de América Central y en 
las negociaciones que se realizan con el fin de encontrar la �az Y

-afíadiríamos- eyitar una intervención militar directa del gob1erno 
de R. Reagan en· el área. Por lo tanto, corresponde también al go-

6 bierno mexicano decidir la mejor reubicaci6n de los refugiados, 

respetando sus derechos humanos, en diálogo con ellos y de acuerdo 
.a los legftimos intereses de nuestro pafs. 

Puesto que hay personas implicadas en el asunto ( no se van a re_!! 
bicar piedras), es necesario que se tome en cuenta el sentir y par! 
cer de e�tas personas, máxime si hay razones de peso que exijan la 
de«isión tomada sobre ellas o del modo de llevarlas a cabo. Los re 
fugiados han dado razones válidas para pedir al gobierno mexicano
la revisi6n de su decisi6n. Sus temores en cuanto al peligro para 
la-vida de sus hijos se han visto confirmados por el aumento de la 
tasa de mortalidad en Campeche y, especialmente, en Quintana Roo. 
El problema de su integración a la sociedad mexicana con la consi
guiente pérdida paulatina de su identidad. indígena y guatemalteca 
no está, a nuetro parecer, suficientemente resuelto en los nuevos 
asentamientos fuera del estado de Chiapas. Asf podríamos ir anali
zando una por una las razones de los refugiados para aducir contra 
la reubicaci6n tanto de palabra como por escrito. 

3.La situación de derechos humanos exige el diálogo en-.
tre los implicados (gobierno mexicano y refugiado s).

Los valores y derechos humanos implicados exige un diálogo de
todos estas aspectos que lleve a alternativas que aseguren las ju� 
tas demandas de los refugiados y, al mismo tiempo, los legítimos 
intereses de México y de las paz centroamericana. 

Hasta hace muy poco, las instancias gubernamentales encargadas 
de la reubicaci6n contemplaban a los refugiados como simples obje
tos de una disposici6n que sabe mucho a "seguridad nacional 11 (en su 
acepci6n negativa), considerando al indfgena no como a un ser hum� 
no inteligente y digno de ser sujeto de diálogo. Los prejuicios C.Q. 
lonialistas imperantes hacen aparecer continuamente al indígena c.2_ 
mo el no-hombre, como el indio desposeido del derecho que al blan
co se le reconoce. 

Podemos testimoniar que los refugiados se han comportado hasta 
el presente de una manera excepcionalmente hone!ta e intelige�te. 
Desde su llegada a México, hace más de cuatro anos, no ha hab1do un 
solo delito cometido por alguno de los 46, 000 que han estado er el 
territorio de la Di6cesis de San Crist6bal. En su trato con· las c.Q_ 
munidades mexicanas y con. las autoridades, tanto campesino-locales 
como federales, han sido comedidos y respetuosos. Aún en la defen
sa de sus legítimos derechos han evitado to�o choque con la� auto
ridades, aun que a veces han tenido que manifestar con clar1dad su 
pensamiento y decisiones sin abandonar en gen�ral nunca las buenas 
maneras y expresando siempre su pesar por tener que tomar alguna 



decisi6n contraria a las disposi-ciones de algún funcionaria o ins
tancia gubernamental. 

Sabemos que mucho_s refugiados tienen un conocimiento amplio de 
la situación política no sólo de su país sino de toda la región. 
Tanbi�n saben-manejar adecuadamente las situaciones que implican 
ciertos conocimi'entos políticos. No en vano pertenecen a comuni da
des que por muchos anos lucharon en Guatemala por sus derechos. 
Además de la agudeza del campesino, tienen la experiencia de una 
larga lucha, la voluntad de servir a su pueblo y a otros pueblos, 
el empeoo de no causarle molestias inecesarias a México -Y la expe
riencia de lucha y del limite de su capaddad. 

Por todo esto la Diócesis de San Cristóbal ha pedido reiterada
mente que el gobierno mexicano entre en diálogo verdadero con ellos 
para que resuelvan los problemas existentes de mutuo acuerdo. Esta 
petición hecha por los refugiados y transmitida al gobierno desde 
hace más de un afio, no fue aceptada por la COMAR hasta fecha muy 
reciente en que suspendió el tipo de "diálogo" que desarrollaba:
110 se van voluntariamente o los-nevamos por la fuerza". Dificil
mente puede entender un pueblo esas razones que traen el recuerdo 
de actitudes de prepotencia trágicamente sufrida por el mismo en 
su patria. 

4.  La D iócesis de San Crist6bal apoya las demandas jus
tas de los indígenas, mexicanos o refugiados. 

Dentro del contexto expuesto, la iglesia no puede menos que apo 
yar al pueblo refugiado en las peticiones razonables y justas que
éste presente al gobierno mexicano. En la situación actual esto es 
especialmente importante, pues dentro del país los refugiados cuen 
tan casi solamente con el apoyo expreso de la iglesia. En general
los partidos políticos se abstienen de participar en la defensa a
bierta de los refugiados para evitar, probablemente, que implica
ciones de polftica interior hagan más dura la situaci6n de los re
fugiados. Por razones obvias, las instancias guatemaUecas de dere 
chos humanos no pueden tomar postura contra las decisiones del go-:

bierno mexicano. Prácticamente s6lo queda la iglesia, y si esta fa 
lla, es muy grande el riesgo de que se cometan tremendas injusti-
cias contra este pueblo desvalido. Recuérdese que, en primer lugar, 
la acción de la iglesia_ logr6 detener la expulsión masiva de refu 
giados (1981-1982), la destrucci6n de campamentos (1982) y la vio-=

lencia en la reubicaci6n (1984), aceptando las tensiones que origi 
nó su denuncia ts1n qije esto quite el valor de la solidaridad in -:-

8 ternacional y de algunas instancias nacionales que dieron su fuer-

za a la iniciativa diocesana). 
Estar con los refugiados, acompanarlos y apoyarlos significa pa 

ra la diócesis, según los términos arriba explicados, dar fuerza a 
sus peticiones y decisiones legitimas y rezonables. Esto abarca 
no s6lo s·u petici6n de permanecer en Chiapas, sino también su vo -
luntad de reubicarse a otros estados de la república de acuerdo a 
la decisión gubernamental o, en su caso, el apoyo a las condicio
nes razonables que los refugiados quieran pedir al gobierno mexica 
no para la reubicaci6n de los campamentos que han construído donde 
están asentados actualmente. 

Este apoyo no está condicionado por razones políticas o por la 
situaci6n coyuntural, sino que se fundamenta en el mandato fundamen
tal de Cristo de mirar al que está cerca, al pr6jimo (cfr. Lc. 10--
29-37). No puede, pues, canbiar de di recci 6n. 1-os efectos de ese a

_ poyo, en canbio, si podrán variar en cuanto los refugiados libre-
mente acepten las peticiones que el gobierno o cualquier otra ins
tancia les haga. Así de hecho hemos apoyado materialmente a fami
lias que solicitaron ayuda para poder trasladarse a Campeche y es
tamos observando cuidadosamente la situaci6n y el incipiente diá
logo entre la COMAR y los refugiados para normar nuestras acciones 
de solidaridad de acuerdo a eventuales cambies en la voluntad de 
los refugiados. 

Tanto los casos vividos con los refugiados como los que se pre 
sentan diariamente en la vida de las comunidades mexicanas, nos han 
ensenado que otro modo de actuar por parte de la iglesia la harfa 
cómplice de infinidad de injusticias y dejaría a la gente sencilla 
a merced de los intereses y coyunturas políticas y les haría sufrir 
violaciones graves a sus derechos. La experiencia ganada especial
mente a través de la historia y sufrimiento de los refugiados nos 
han mostrado que el daro causado al hombre ha sido grave cuando 
nuestra iglesia ha dado prioridad a criterios coyunturales sobre 
los derechos humanos de las personas y-.de los pueblos. De esta for 

ma no se construye adecuadamente el Reino de los Cielos ni se preRa
ra efectivamente la nueva sociedad que todos esperamos. -

5. La Di6cesis rechaza cu alqu iet medida violenta qu� se
quiera emplear con los refugiados y denunciará viol�
ciones serias a los derechos humanos.

Esta práctica de denuncia es una de las formas en que la iglesia
puede manifestar con hechos su compromiso col\ .. los ,oprimidos. Duran 
te su estadia en México los refugiados han tenido que sufrir toda g 
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clase de excesos que han ameritado la denuncia de la iglesi-a: ex
pulsiones masivas e individuales, entrega de refugiados a�os mili
tares guatemaltecos, detenciones arbitrarias, golpes y torturas, 
despojo de sus bienes y dinero, cercos de harrbre, destrucci6n de 
campamentos, violaci6n de mujeres, descuido grave de atenci6n médi 
ca y consiguiente deterioro de su salud y hasta muerte de algunas
personas, abortos provocados por las tensiones físicas y psíquicas 
a que fueron sometidas futuras mamás, etc., etc. Muchos de estas 
desmanes se dieron en el contexto de la reubicaci6n de los refugia 
dos a Campeche. 

-

Ante tal deterioro de los derechos humanos de indígenas indefen 
sos,huéspedes de nuestra patria a quienes la legislaci6n mexicana
Y muchos funcionarias gubernamentales no les reconocen ningún dere 
cho, la iglesia ha tenido que hablar para interceder ante las aut:§: 
ridades por ellos, o para ejercer presión que pusiera un limite a 
situaciones que provenian no de una lamentable eventualidad, sino 
de decisiones globales atentatorias a derechos fundamentales de 
desvalidos. Este último caso se presentó, v. gr., en la decisión 
inicial de repatriar forzadamente a todos los refugiados que busca 
ban asilo en territorio mexicano (1981-1982), o en la reubicaci6n
forzada que realizá la marina en la selva de Ococingo, golpeando a 
refugiados, quemando campamentos y · haciendo secuestrar a todo te.?. 
tigo potencial de los acontecimientos. 

La iglesia, por otra parte, no tiene interés en agudizar las co.!!_ 
tradicciones con el gobierno mexicano. Considerando la situaci6n de 
crisis por la que pasa la nación, el rol de México en Contadora y 
la actitud poco amistosa para los refugiados de parte de algunos 
sectores del gobierno mexicano, la di6cesis ha hecho lo posible por 
callar cuando los atropeyos no han sido mayor-es (aun..,que a veces 
repetidos) ni provenientes de una determinación sistemática. La e
valuación posterior ha mostrado que la di6cesis call6 en algunos 
casos en que su silencio tuvo consecuencias negativas para los re
fugiados. Por experiencia se sabe que para la iglesia no es fácil 
discernir en la práctica la conveniencia del silencio prudente o 
la denuncia, puesto que además de las implicaciones políticas am
plias tiene que considerar el bien de Jas personas concretas con 
quienes convive y para·quienes trabaja. 

{Texto tomado de un documento interno 
de la Di6cesis de San Cristóbal ). 

LOS REFUGIADOS 

EN MEXICO 
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10 DE JUNIO DE 1985· 

SIGUE EL FLUJO DE-;GUATEMi\I,TECOS 

Admite11 -_insurgentes;'·eJ 
traslado de ::refugiados 
à· Los· rebéldés dei ·vecino pais. enviaron · un :co
municado _ ai gobiemo mexicano ·-·· Reconoêeíi
los esfuerzos por la reublcaclón 

. . 

Blâncbe Petrlcb • En su primet pronúnclamiento sobre la po
lftica de México hacia los refugiados en la frontera sur, la Uni
dad Revolucionaria Nacional Guatemalteca declaró quê "no 
tiene objeciones respecto ai traslado de los refugiados que vo
luntariamente elijan reubicarse", · desde Chiapas · hacia los 
nuevos canipamentos de Qulntana Roo y Campeche, y aaquró
que "no hm nada para óbstaculizar dicho traslado". · " 
- La URNO, que agrupá a las cuatro organizaciones �insurgen
tes de Guatemala, reit�ó su respeto a la jurisdicción de las leyes
e intereses dd Estado mexicano y reconoció los esfuerzos de las
autoridades por mejora,r lãs condiciones de los refugiados en
Campeche· y Quintana Roo. ' . · .

En una declaracióri de nueve puntos, qu·e ya fue dada a cono
cer a las autoridades mexicanas -y que en·breve será presenta
da a las oficinas dei Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para Refugiados (ACNUR)- la URNG prevé que- el flujo de
refugiados guatemaltecos hacia -México no ha c"esado ni se de
tendrá a �rto plazo, debido a que en su país persiste la política 
contrainsurgente que dio_ origen a la presencia de los refugiados 
en territorio mexicano. 

. Se informó, por otra parte, que la semana pa�ada llegaron 
más refugiados -un grupo de 60 familias, aproximadamente
Y que se instalaron directamente en los nuevos campamentos de 
êampeche. í:I 

Respecto a versiones de prensa que in
dicaron que "la guerrilla guatemalteca 
aliema a los refugiados que se resisten ai 
traslado, a permanecer en Otiapas", se 
conoció la respuesta de la URNG, que. 
desmiente categóricamente lo anterior: 

"Nosotros no estimulamos la resisten
cia de estos campesinos. Entendemos la· 
posición de-México y las consideraciones 
de seguridad nacional que ha hecho para 
decidir _ el traslado. No objetamos la 
reubicación de estos refugiados sobre la 
base de la persuación _y sabemos que así 
se está actuando. La soberania de Méxko 
se respeta y esto es más que un pronun
ciamiento. Es una cuestión de principio. 
La guerra y la resistencia se hacén en 
Guatemala". 

Por otra parte, la URNG reconoce 
"como un hecho positivo" que el gobier
no mexicano no haya aceptado la peti
.ción dei gobiernó de OUJtemala y las su
gerencias de la Cruz Roja mexicana y 
guatemalteca de proyectar una re
patriación de los refugiados. 

cl docúmento de la URNG, titulado 
Planteamíento sobre la situación de los 
refugiados guatemaltecos en Mtxíco y 
entregado el fin de· semana a algunos 
diarios, sostiene los.siguientes puntos: 

l . La presencia de los refugiados
guatemaltecos · en territorio mexicano 
constituye el resultado directo de la polí
tica de tierra arrasada y genocídio dei ré
gimen militar de Guatemala. 
· 2. Tomando en cuenta las caractensu
cas de esta política contrainsurgente, es
previsible que eventualmente se· den
nuevos flujos de refugiados, aun cuando
varíen en cantidad y condiciones. Por
otra parte, el desarrolfo dei movimiento
revolucionario en Guatemala puede pro
ducir el retorno de grupos significativos
ai interior dei i:>aís.

3. Los refugiados son integrantes dei
campesinado pobre. Como indígenas, en 
su mayoría han sufrido la represión y la 
discriminación en Guatemala. Es por ell(l 
que la URNG mantiene unà preocupa
ción constante por los derechos e intere
ses de los refllgiados, entendtendo que los 
mismos sólo podrán ser alcanzados con 
la construccíon de una nueva sociedad en 
Guatemala. 

4. Aun cuando la URNG tiene una po-

sición sobre los refugiados, como resulta
do dei fenómc:no de la guerra y como par
te dei pueblo de Guatemala, expresa que 
esta posición no. debe ser motivo de 
problemas 'para el gobierno y Estado 
mexicanos. 

S. EI hecho de que los refügiados se en
cuentren en México implica que están ba
jo la jurisdicción de las .teyes e intereses 
dei Estado mexicano. La URNG recono-
ce y respeta esta situación. 

6. La URNG no tiene objeciones res
pecto dei traslado de los refugiados qy: 
voluntarjamente elijan reubicarse y no 
harãn nada por obstaculizar ese traslado. 

7. La URNG reconoce que se han
hecho esfuerzos de parte dei gobierno 
mexicano para mejorar las condiciones 
de los refugiados en Campeche y Quinta
na Roo y considera importante que se 
mantenga este esfuerzo en lo_s reasenta
mientos futuros . 

8. La URNO expresa su disposición de
no permitir que se mezclen los asuntos d_elos refuJiados con _ los problemas y s1-
tuaciones que afecten' la política global, 
interna e internacional, dei Estado 
mexicano. 

13 
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Pronto Continuará la Reubicación de 

los Refugiados Guatemaltecos: Comar 

ror JOSE \' ALDEBRA."WA 
En brevl! continuarà b 

reubiciició:l, en campamen. 
los de C?-mpeclle y Quinta
na Roo, de grupos de refu
giados Guatemalte é o s de 
los 24 mil que quedan en 
Chlapas, trucendió ayer en 
la Comlslõn Mexicana de 
Ayuda a Refugiados (Co-· 
mar). 

En dichos utados conti, 
núan 1011 trabajos para ese 
objeto y pronto ·la.a tienas 
r,roducirán las primeraa co
sechaR para que los refugia
dos puedan autoabastecerse 
de malz .trijo1 y· otros 1)1'0· 
duetos. Ac:tualmente hav 13 
mil reíui:iados en Campe
·che y 5 mil er:1 Quintana
Roo.

O sea, de 46 mil 1lslado11 
que h-abla a !inales de 1984, 
después de que unos 4,000 
regreaaron a au pais, que
dan en territorio .mexicano 
unos 42 mil, dljo la Comar, 
y al parecer por aihora ha 
eesado el flujo hacia este 
lado de la :trontera. 

Los programas de reubi. 
cación eii Campeche v Quin-
1 ana Roo, 1Podrán ser anun. 
c-iai1os próximamente, 'cuan.
do regrese a México e1 e-m
baja�lor especial Oacar eu.,. 
zâlez coordlnador reneral 
de Ia Comlsión Mexicana de 
Ayudil a Re!u.giados, qulen 
cu,mple una ml1i6n en las 
Naciones Unidas. 

Existe confiam.a en que 
los progresos lop-ados eo 
Jos cam,pamentoa de campe. 
che y Qulntana Roo, en 
cua..'ldo a desmontes, alem· 

,bras, organizacl6n �uct.L 
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va como en el caso de las 
artesan!as, atención a la 
salud, organizadõn educatL 
va, introduoción de servidos 
básicos y otros aspectos, fa, 
ciliten las nuevas etapas de 
reubicación. 

Cuando ocurran los nue
vos traslado&, dijo Comar, 
se harãn igualmente en 
Campeche y Qulntana Roo, 
bajo cl prh)cipio de mante
ner incólumes principios y 
tradictones en materia de 
asilo p0litico, proteoci6n a 
refugiados y solidarid:ad hu. 
manitarla. 

Las tlerras n a e i o nales 
deatinada11 a esa labor hu
manLtalia •on 1.300 hect.t· 
reu «1 el carnpamento Ma
ya Tecún y 1,800 m el Quet. 
zal Edznã, de Campeche; 
9Z7 hectáreas en el campa. 
mento Lo• I.Jrlos y 3,970 en 
e! Ua,mado Los Ranchos, de 
Quintana Roo. Si bien los 
retllgla'dos ilJ&temalt ec o 11 
es� dedic�dos a lá prepa
rac16n de· siembras -y en 
tanto el total de elloa ae 110&. 
tienén OO.'l la ayuda por 
unos 2,400 mlllones . de. pe· 
l!OB ·que por ahora lea destl.. 
na 1a oficina dei Alto ComL 
sionado de la11 Naclone, 
Unldaa para Refuglad011, co
mo ayuda fundammtal a1·. 
JUnos de el1011 han logrado 
trabajo en ias zafras azuca. 
rera11 de eaoa esta.dos d-e la 
Rep(lbllca. 

1 t;'!:t:_: ! --- ELU?UVERSAL. 

Respeta, México 
las tradiciones 

guatemaltecos 
de. los refugiados 

• Polttica cont;d.ria a la que EU aplka a ilegale• �
• Destiná la ACNUR 900 millones de peaos para aaiatencia
• Agricultura 1 artesanlas son la8 principales actividada
• 2,013 emigrantes hay en el campamento de "Los Liriosn

Por RODOLFO SANCHEZ VENmAS . r.wwe· 
1 

LOS LIRIOS. Q. R., 15 de junio.- Rodeado de clentol dia 
refugiados patemaltecol, con ojos at.rtos y con •peranzas 
de-encontrar soluc:ión a sus necesldades, y que han huldo de 
la repr•ión y dei holtipmiento, ti senador Faustino Alba 
Zavala afim» hoy que M•lco no va a comet• los mismos 
errores que Estados Unidos en materia de trabejadores mi
gratorios y de derechos humanos, Porque lrfa en contra de 
su polltica de asilo y de derec:ho internacional y 9N1Uró que1 
nuestro pais tos cobijarj ti tiempo que ellos quferlln. 

A su vez, el �epresentante en .M6xlco dei alto comllionldo 
de Naciones Unidas para Refugiados, Lulli Clbrlnl informó, 
que esa o,pnización deltln6 900:mlllonel de PIIOI para ti, 
programa de asilados en Chetumal •pecfflcamente, el cual,: 
dijo, se encuentra sujeto a modlflcack>nes. 

Por su parte; Faustino 5'nchez, representante de la Co-' 
mislón Mexicana de · Ayuda de· Refu&iadoa, Ht\116 que a los;
guatemaltecos se les han respetado sus tradiciones y COI··
tumbres religiosas para que no sientan que •ün en una tle-
rra extral\a. . · · 

EI campamenfo de refugiados h encuentra alejado a unos 
120 kilómetroS de la capital dei estado, la mltad dei trayecto: 
es carretera asfaltada y el resto de temcerfa, el camino Mi 
encuentra � por exuberante vejetac:idn. 

· 
1 
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EI Poblado Los Urios altlerp 1 2.013 pe,IGI-. li rna,a,fll' 
de ellos son nifa. C'a'I un futuro inciertD y dllaladDr los pe
quel\os juepn y·corretean por lu calles polvorientas dei. 
canipan1e11to, los 'cuales son �vaciDs por los ojol frios '/ 
tristes de sus' pectes, que no saben lo que Ili espera el ela 
de mal\ana. Ahl � encuentran ubicados 18 srupos de las ci- · 
ferentes regiones éSe Guatemala. 

En el centro dei 'albergue se n:uentra izada una bandera 
mexicana y las principales actividades que dellrrollan sus 
habitantes es-la agricultura '/ la' zafra, asl camo ICtiYidades 
artesanales. · 

Seiscientos nit'los; son educados por 20 personas. las cua
les fu«on capacitadas previamente por asesores de la Co
ma,, quienes les ensel\an el castellano '/ las principeles cos-· 
twnbres de su país. Ademés les incufcan la historia de .W. 
xico, tanto a adultos como a menores; andln delcalzos '/ 
sólo espera,, que .se tes repartan sus zapetos. 

Durante la reunión que sostuvieron los miembros de la Co
misión de Trabajadores Migratorios dei Senado de 18· R• 
biiça, con los � guatemaltecos '/ funcionarios de ec,.
m4r ., ACNUR, el lecislador .f austino Alba Zlvala .,fatiz6 
�- de nP.'lgl,N mane,a piensen que hly el propólfto de •: 
tor$jonarlos o de explotar1os, porque esa •·la bandera que 
rqotros estamos enaibolando para c:cmbetir lo que •tA PI
saneio con nuestros hermanos indoeumentados ., la ff'9f'
teri. norte. \ . . .. .,. . ·� podrtamos, de ninguna manera, c:aer � e1 mismo vi
cio. ni en los milmQs errores de Estados Unidos; tenemos 
nosotros que hacer valer la justicia mexicana; tenemos no
lOÜ'OI que ttac:.- tambi*' la intllridld de los hombra que 
en li campo a� su •fuerzo '/ pn,porciol11n trabajo • to
doá ust.edel", �..-l� por" •tido de Tluclla. 

SI ....,_..mentt •� de nuestros connadonales ln
tentara -.,lotar1os. romper la armonla que debe s,,odUC:irse 
en el trabajo que delempet\an, bi., remunerado, con hber· 
·tad '/ con eficiencia, dijo, tengan Ta seguridad de que hay 
guardianes que esün �gil� sus intereses, los cuales no 
permitirfan que se cometan injusticias con ustedes. 

Sostuvo que M6xico, seguirA extendlendo su amparo a 
quienes lo solicitari ya q� ·• una de las banderas que enar
bola el pueblo mexic:anq en la comunidad internacional. En 
uo .pequeflo mitin les dijo tengo la seguridad de que habrãn 
de p,rresponder en a�miento ai pedazo de tierra que 
hoy disfrutan; colaborando con los habitantes de Quintana 
Roo. para que puedan en una conjunción annónica seguir 
impulsando el desarrollo dei estado. 

Momentos antes 15 �
:

tantes de lol diferentes gru
::l,. que lnt91ran el cam . ento planturon una serie de

emas a la comilÍÓ'Í -isenadora, entre los que sobre
salen la falta de terrenb; 1t l�s actividades all'fcolas y princl
pelm-,te la distribución adecuada y oportuna de alimentos, 
asl como de la t�a para evitar cualquier contratiempo. 

Ante los legisladores 'mexicanos acusaron a los duet\05 dei 
ingenio "Alvaro Obregón" de explotark>I y de no paprles el 
pr,cio justo de su catla, adM'\61 la deben un considerable 
volumen de catla. : 

La mayorfa de ate praupuesto, dljo, se destina para la 
1llmenlac16n, salud, vtvi-,da, lnfraatructura y en lf'lln perte 
pe� .. lpoyc) de lol � •ll'fcol•• de !• -�li�. 

/ 

·-- EI Clnlp8fflG11D. lftlCliO e1 NnciOnariO dei ACNUH cuenta
con cifwentes proeramas de asistencia a la comunidad entre
los que sotnsaJ.i en actiYidades artesanales, talleres '/ sas-
tnirfa. . '

MAs adefante la comunidad de asilados guatemaltecos
ofreció a los senadores mexicanos una serie de demostracio
nes de caritlo, bailables regionales, canciones '/ poesias cte·
Guatemala e;ecutadas por nil'los '/ jóvenes de la localidad.

"Hoy me encuentro lejos, muy •eJos de la tierra en que
nacl, de mis padres, de mis hennanos, dei barrio en·que na
ci6 y dei suelo la distancia me destroza el alma, quisiera vol
ver1os a ver. EI recuerdo me hace tristeza, la tristeza me �
llorar '/ entre el llarito me pirece que miro a mi pueblo, a mi
dulce hopr '/ a mi mactre. que sin duda por mi ha de rezar".

Posteriormente los legisladores se dirigieron a Juan Sa
rabia para continuar unos trabajos de la consulta popular so
bre trabajadores m=os la cual hoy continuar6 en la re-
gión de subteniente en la frontera con Belice. 

La comisión esü integrada por los senadores Heladio Ra·
mlrez López, Diamantina Reyes Esparza, Rafael Armando
Herrera, Faustino Alba Zavala, Maria dei Cannen Mãrquez de
Romero, Miguel Borge Martin y Alberto Villanueva Sansores.

Expresaron que desconocen hasta el momento de los re
sultados de los programas que se han llevado a la practica,
prjncipalmente en el ãrea ct. eultivos y mencionaron que han
�ido la cosecha de arroz' por falta de riego, la cual no es
repartido a tiempo. "Son 50 hectAreas y hasta ahora igno
ran10S el resultado de ese proyecto", atladieron.
· lndicaron que el ingenio les paga entre 3,250 pesos y 600

pesos la tonelada de cana de azúcar. Hicieron notar que al
gunas personas, éuando salen 'dei campamento, son explo
t,ados por sus patrones ya qu.e la mayorfa de ellos no les
paga el salario mlnimo e incluso, dljeron, apenas, nos dan
para comer. A este respecto,.alladieron, que los dueflos dei
inpnio "Alvaro Obregõn" los obligan a papr la comida.

Asl mismo, expusieron que necesitan trabajo para man- · 
tener • sus familiaJ ya que lo q� les dan no les alcanza para 
cubrir todas sus nec:esidadel y por ello, dijeron, solicitamos 
que se nos d6 la oportunidad de trabajar ., Quintana Roo o 
en otro estado. : . 

Hicieron notar que cuando salen fuera dei albergue, ai-· 
1unos de nuestros. companeros han pnado 2,500 pesos du
rante 15 dias o 10,000 pesos\et\. una semana'/• cuando 
nos va bien. 

"Que nos cumplan lo que nos prometen", afirmaron los 
.quince representantes de la comunidad guatemalteca ..

"Si la ONU nos quiere abandonar nos los debe decir con 
tl«npo para que nosotros sepemos a qu6 atenemos y asl po
der solucionar nuestro problema", expresaron. 

EI total de refu1iados 1uatemaltecos asentados en el es
tado de Quintana Roo son 5,149, de los cuales 2,013 se en
cuentran ubicados en el "campemento Los Llrios" y los res
tantes se hallan en el "camparMflto los Ranchos". 

.Trascendió que en los últimos·10 meses han nacido cerca 
ct,i 400 nil\os que viene a demostrár que falta un sistema de 
planificlción familiar en la c:omunif•d de los refu1i1dos 1ua
temaltec:os. 

Por ,u parte, el repreaentantt �ACNUR, Lul1i Cabrlni •• 
tlal6 que la Organlzación de 111 :,.clones Unidas ha desti
nado un presupuesto de 900 mil� de pesos �ra el pro-
lrBma. de refugiados en Quintana Roo. 17.



unomlsuno. 
Estable, cl número de refugiados en la 

diócesis de San Cristóbal de Las Casas 

Son 25 mil personas: Comité Cristiano de Solidaridad 

EI número de refugiados 
guatemaltecos dentro dei área 
que abarca la diócesis de San 
Cristóbal de Las Casas, en 
Chiélpas, y que llega hasta la 
frontera con Guatemala, ha 
permanecido estable durante 
el ano pasado y lo que va de 
1985, sumando 25 mil perso
nas, scgún el censl) elaborado 
por el Comité Cristiano de Soli
daridad. 

Maria Ramirez, una de las 
coordinadoras dei Comité, in
formó que dicho organismo no 
ha registrado !legadas recien
tes de campesinos guatemal
tecos. La mayor parte de los 
actuales refugiados son 
labriegos que emigraron para 
defen�erse dela ·epresiór.en su 
pais entre diciembre de 1981 y 
agosto de 1982, aunque a lo 
largo de 1983 tambión hubo 
inyrcsos, pero en menor esca
la. 

EI ·comité apuntó Quo en la 
región han circulado noticias 
en el sentido de que entre los 
meses de junio y julio serlan 
trasladados a Campeche la to
talídad de los guatemaltecos 
que aún permanecen en el es
tado de Chiapas, de acuerdo 
con los planes dei gobierno 
mexicano; Si bien ese organis- . 
mo no puede tomar posición ai 
respecto, pues son los mismos 
refugiados quienes volunta
riamente pueden optár por la 

domingo 16 de junio de 1985 

reubicación, considert que el 
sentir general entre ·enos es 
permanecer en los seis campa
mentos que ahora ocupan, 
donde reciben ayuda solidaria 
de los campesinos chiapane
cos y de los crístianos. 

Aunque se han manejado 
versiones de nuevas incur
siones dei ejércíto guatemalte
co, el Comité Cristiano de Solí
darídad no ha tenido notícias 
sobre ellas. Los seis campa
mentos existentes han estado· 
a salvo de la represíón, y el Co
mité sólo registra tres agre
siones ·contra los refugiados: 
en agosto de 1982, en enero 
de 1983 y en abril de 1984. 

Aunque se han incorporado 
como jornaleros agrlcolas a las 
labores de corte de café, du
rante los meses de noviembre, 
díciembre y enero de cada 
al'lo, y han recíbido ayuda de 
los campesinos mexicanos, en 
casí tres al'\os de permanencia 
en Chiapas los campesinos 
guatemaltecos no han logrado 
ser autosuficientes económi
camente, por lo que sigue 
siendo importante la asístencia 
que brinda el Comité Cristiano 
de Solídaridad, el cual recibe 
fondos de organismos humani
tarios de Europa. 

AI iristalarse los refugiados 
en territorio de Chiapas, infor
ma el Comité, dejaron de llegar 
los jornaleros guatemaltecos 
que emigraban por tempora
das a trabajar en la cosecha de 
café, y quíenes participaban 
en estas activídades son los 
mismos que se establecieron 
como refugiados. La mano de 
obra que ellos proporcionan a 
la entidad -es importante para 
la actívidad agrícola de la re
gíón, que requíere de un gran 
número de trabajadores duran
te tres meses cada at\o. Sín 
embargo, los otros nueve me
ses se mantienen básicamente 
desempleados, dedicados a la
borl!s de subsístencia o a tra
bajos eventuales. 

EI empleo para ellos es tem
poral y escaso, recíben salaríos 
que van do 250 a 500 pesos ai 
dia, y 11610 on la temporada de 
corto dei café logran ingresos 
mayores. 

Hay 45 mil guatemaltecos dispersos 

en Chiapas para eludir el reacomodo 

t> Liga mexicana para la Defensa de los Derechos dei Hombre

SAN CRISTOBAL LAS CA
SAS, Chis., 16 de junio. -
Con base en datos propor
cionados por el Comité Cris
tiano de Solidaridad de la 
diócesis local, el presidente de 
la ·uga Mexicana para la De
fensa de los Oerechos dei 
Hombre, Victorio de la Fuente 
Estupil\ân, afirm6 que alrede· 
dor de 45 mil guatemattecos se 
encuentran dispenos en la sel
va dei estado para eludir -el re
acomodo; adem6a de los 18 
mil reubicados en Campeche, 
3 mil desertaron. 

EI presidente de la Liga Me
xicana para la Defensa de los 
Derechos dei Hombre aseguró 
que los refugiados carecen de 
servlcios indispensables. 

En el perímetro dei campa
mento San Jerónimo, donde 
habitan 3 mit refugiados, 
miembros dei Comité observa
ron nit\os desnutridos y chozas 
aemlconatruidas. De la Fuenta 
comentó que esta situación se 
complica ai no poder transitar 
fuera de 50 kilómetros a la re
donda, donde los refugiados 
necesitan adquirir materlales 
para sus trabajos de construc
ción de viviendas y para alí
mentarse. 

A su vez, refugiados dei 

Joel Solar/ corresponsal 

campamento San Jerónimo 
indicaron a los miembros deÍ 
comité que las autoridades de 
la Comisión Mexicana de Ayu
da a Refugiados (Comar) les 
han racionado, en calidad v 
cantidad, la de por si raqultíca 
alimentación, a fin de pre
sionarlos para que acepten su 
traslado a Campeche. 

De la Fuente Estupíl'lán in
dicó que la organización que él 
reptesent� no pretende poner 
en evidencia ai gobierno mexi
cano en los tribunales interna
cionales, "sino únicamente 
defender los derechos más ele
mentales y universales dei 
hombre, tales como alimenta
ción, educacíón, salud y respe
to a la integridad flsica y mo
ral". 
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"Nos Racionan 
el Alimento": 

Refugiados 
SAN CRISTOBAL DE 

LAS CASAS, Chis., 17 de 
junio. - Refugiados guate
maltecos denunciaron anti? 
el presidente de la Liga
Mexicana de Defensa de los
Derecboa dei Hombre, Vlc· 
torio de la Fuente Estupi· 
l\án, que la Comisión Mexi
cana de Ayuda a Refugiados 
<Comar) lea raciona el ali
mento como una forma de 
presión para que aceoten 
S'!r trasladados a Campe
che. 

Revelaron a n t e De la 
Fuente que carecen de los 
mínimos aerviclos pííbllco., 
asiatencia médica y que la 
mayorla de la poblaclón in
fantil presenta gravei,, sin
tomas de desnutrición. 

De los 45,000 refugiados 
guatemaltecos dispersos �n 
la zona selvática de la en
tidad, 18,000 fueron reubica· 
dos en Campecbe, aunque 
de éatos, unos tres mil prc
firieron asentarse Pn esta 
reglón, cerca de Guatemala, 
con la lntención de regresar 
a su pais cuando la aitua
ción polltica se normalice,
"pero ahora tratan de· ohli
garnos a que nos traslade
mos a campeche", dljeron. 

Por 1u parte, De la Fuen
te dljo que estas denuncias 
serán verificadas para tur
narlaa a laa autoridades co
rre1pondlente1, "a fln de que 
se corrljan estas anomalías 
que van en contra de los 
derechos humanos de un 
sector de campesinos con 
graves dlflcultades de sub
siste�ll!, 
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Inexistente ,,a�:c·alidad�de ''refugiado.'_:':;. 

debe .f egislarse para reglamentarla 

·• Hay en México 300,000 centroamerfcanos en situaci6n Ilegal por esa causa, se dijo' en
el Coloquio sobre Derecho de Asilo • 

Por FIDEL SAMANIEGO REYES 
Aopo,twa• n UNIVOIIM. 

La intolerancia en el que-· hacer político latinoamericano, la debilidad de las de- ' 
mocracias, la toma dei poder·por reglmenes amparados: � perversas ideas de segu-, ridad nacional y el agravam,ento dei conflicto centro-·. americano, hacen inminent4_!5 nuevas migraciones mas1vas a México, por lo que es · m!s urgente que n.'mca forta�eeer la instituê:íón dei as1!0, adecuar nuestra legislac16f, en la materia, sin dar protección a terroristas. 

Investigadores, legisla
dores y académicos mexi
canos y de otros palses lati
noaniericanos delinearon tal 
situación en el Coloquio so
bre el Reto Jurldico dei De
recho de Asilo. En el mismo 
quedó de manifiesto que Mé
xico �onde actua!mente
hay más de casi 300,000 
personas provenientes dei 
istmo vecino- se enfrenta 1en forma directa a otro reto: 
la pretensión de Estados 
Unidos de "recuperar sus 
fronteras" a partir de im- · 
pedir la entrada a su terri
torio. de refugiados centro-americanos. 

Los participantes deman
daron que en la legislación i 
mexicana se defina y regia- , 
mente la calidad migratoria 
de "retusiado" que no existe:·
ahora, ante la imposibilidad 
de, que decenas d, n,11.- de 

personas, principalmente 
guatemaltecas, puedan ad
quirir la calidad de "asila
dos", para lo que es indis-, 
pensable demostrar que sori 
víctimas de persecución po-: 
lltica. ··, 

Por su parte, el embajado/ 
Oscar González, director dei 
Comité Mexicano de Ayuda +'
los Refugiados, dependiente 
de la Secretaria de Gober-� 
nación, senaló que el Go-. 
bierno "no sólo no sostiene 
una actitud persecutoria" 
éontra los centroamericanos · 
que se encuentran en Mé-. 
xico, sino que garantizará in
discutiblemen te su protec
ción y pennanencia. 
f Àsimismo, el funcionario' 
lndlcó que para .Mllcico �::1y 
un interés vital en· paclf1, ·1� 
el 6rea centroameric_a,-a,_1 pues sólo asl se impedirá e, 
flujo constante de qulenes 
'abandonan sus palaes en 
vlrtud de los confllctos que. 
vive esa rqión, y mencionó 
q&,e ,n tas actuales circuns- ; 
tancias resulta más urgente· 
que nunca fortalecer la lns
titución dei asilo polltlco. 

AI inaugurar el eoloquio,. 
realizado en EI Colegio de 
M•xico, el dlrector de·49sta 
institución, Victor L. Urquidl, 
advlrtló que en materia de 
asilo sé han dado camblos: 
que de repente dejan obso- , 
letas leyes e ldea1 ai rts·! 

pecto. Por esto, al'ladió, es 
.importante que nuestro pais 
defina su posición ai res
pecto, para resolver proble
mas que son muy distintos a 
los de hace 40 af\os. 

En el marco dei primer dia 
de trabajos, el investigador 
Sergio Aguayo sel'laló que 
los flujos migratorios en el 
caso de Centroamérica se 
han modificado y adquieren 
un nuevo caráct!!r, pues se 
trata de una población rural 
que huye de la violenc.ta en
sus palses. · · ··.: : · 
.' Agregó que "en tér,Tiin·os 1 
senerafes", y pese 1. alguh06 
retrocesos y dudas, en Mé
xiéo el EstadO y- la sodedad 
hdn sido capaces de dar res

puesta ai fenómeno, princi
p•lmente en lo que h-.ce a 
los refugiados guatemalte
cos. 
. Sin embargo, la situación 

no se.redµce a ellos, pues se 
calcula que en México hay 
alredédor de 250,000 cen
troamericanos que no han 
encontrado respuesta a su 
situación. Esto, dijo, nos· 
obllp a ser realistas. · 

Y. eri este contexto, ex
oresó que aun cuando la po
iltl�• exterior mexicana ha 
liiiehldo por una dinâmica de 
pu en Ceritroamérica, 
slendo realistas, los sim· 
bolos �hl son ·ominosos y 

cabe 11per1r la asudización. 
dei conflicto por una parte. 
Pot la otra, el renacimiento 
df 111 tenslones de México 
cbft G1.11temal1 y, por lo 



tanm, el .aumento ., el flu,01
de penonas que buscarán 
quedarse aqui o estarán de 
pa,o � Estados Unidos. 

Por esto. insistió, deben
adecuarae los Instrumentos
jurldicos internos para san
cionar el :derecho de asilo, 
pera lo que debe tomarse en
cuenta varios factores. entre
ellos, resistir las tesis sim
plistas que previenen sobre
una posible contaminación
en nuestras fronteras. 

Aifegó que, además, debe
tomarse en cuenta en este
wlisis el deseo que hay en 
Estados Unidos por lo que
allt llaman "recuperación de
sus fronteras" y que, por
una parte, busca rechazar la
pem,anencia de centroame
ricanos en su territorio e
bien que permanezcan como 
refusiados en otros países
de latirlOan*ica y, por otra.
pretende transformar a exi
liados en instrumentos poli·
ticos contrarrevoluc10narios.
para convertirlos en "refu.
giados combatientes". 

Aseguró, luego, que den
tro de estos objetivos ya
exlsten en Estados Unidos
regtamentos que pronto en
trarán en vigor, y signifi
arin un grave problema po.
lltícol social para Mixico: 

As. dijo, la reglamenta
ción m!prá,el asilo a centro
americanos si atos encon
traron un lugar seguro en
otro pais, en su paso hacia
Estados Unidos, o si se de· 
tuvieron en esa nación sin
� corrieran peligro. 

Esto además, atladió, su
aiere otro dilema que nues
tro pels debe resolver. si so
mos excesivamente hospita
larios. colaboraremos con 
los objetivos expllcitos de la 
administración Reagan. Si 
somos mezquinos. daremos 
ar1umentos para que haya 
m!s presiones norteameri-· 
canas. 

Por su parte, el investi· .
sador chileno Juan Vadell' 
dijo_ que las mieraciones de 
oriten polltico, en forma de
desplazamientos tnasivo&,•
"gravitan dolorosamente en 
el mundo de hoy". pu-,s 

c:i9ntos de miles de seres hu
manos, vfctimas de odiosas 
PlfSecuciones, se han visto
en.la necesidad de abar,· 
d�l'lar sus palses, · en un
61odo dramático que . no
t
:,;
· precedentes. 

· regó que la .intolerancia de os gobiernos díctator1ales que se ensailan con la 
oposición pol/tica, la captura dei poder por reglmenes que 
se amparan en el marco teórico de las llamadas "fron
tera, ideológicas", en perversas ideas de seguridad nacional y en hipot,Hicas 
eutrras internas, son fac
tores que han agravadof*1· 
tre otros, dicho problema: 

Lue10, indicó que ai re
cibir a refu1iados latino'a. 
mericanos de distintas na
cionalidades, México ha lç,
grado un cr6dito en los me
d;os pollticos, universitarios, 
sindicales y culturales dei 
continente, que no podrla 
�r pnado con la mAs efi
c .. te labor diplom'1ica. 

�arcos Kaplan, de Argen
tina!, dijo, a su vez, que todo 
lo valioso que se ha hecho 
lf'l.,materia de asilo tiende a Hr sobrepasado por el fe-., 
nómeno de las migraclones, 
masivas, que parece lrrever-
sible, dadas Jas precarias 
condiciones de respeto a los 
derechos humanos en el 
continente y, sobre todo; las 
agresiones y asestnatos con- ' 
tra amplios sectores de po
blación que no forman parte 
de facciones combatientes. 

Apuntó que, ademAs, se
gún un reciente estudio dei 
Banco lnteramericano de
DesarroUo, Am6rica latina
se est, convirtiendo en con
tinente de migrantes, que se 
movilizan entre palsfllS, de la 
propia regi6n y no sól() hacia 
los industrializados, por el
creclmlento acelerado de la
fuerza laboral y el deterioro,
• corto pla�o. de las condi·
ciones económicas. 

Afinnó, t,1mbién, que nln· 
gún pais de Latlnoam6rlca 
.está exento de recibir flujos 

• 

de refugiados que no puede
rechazar ni de crear exce
dentes de poblaciôn y que,
globalmente, México es el
que da mejores condiciones
a los exiliados. 

Finalmente, se pronunció
por el acercamiento de las
legislaciones nacionales en
materia de asilo, la supera
ción de barreras en el trato a
extranjeros, y advirtió qu�
ante la crisis latinoameri·
cana es actuar con realismo, 
sobre la base de que "todos
estamos en el mismo
barco". y con la conciencia
de que cuando en cualquier
pais dei Area se violan los
.derechos humanos, también
estén aHerando los nues-
tros. 

..... MUY POSIBLE QUE 
_ HAYA NUEVOS FLUJOS
· · MASIYOS DE ' 
· ·. GUATEMAL TEC�

.. Alberto PadlÍla, d• \1{Co
mislón de DerechoJjHu
manos de Guatemalà,. dilo
que 1.a situaclón en sU s,a(s,
caracterizada por e

�
. eno

cidio �, lo menos 1_15%
de la población ha si �
plazada por el terror-. tn·
teresa directamente a Mé· 
xico, pues es aqui donde ha
!legado el mayor número d_e
los flujos masivos de m1·
grantes. .. Afirmó que el Gob1erno
guatemalteco lleva a cabo
un plan contrainsurgente. en
el que se cometen no sólo
asesinatos mas1vos sino des·
trucción total de viviendas,
cosechas y ganado, d,sti·
nado a "vaciar" de habitan
tes las regiones fronteri_zas
con México a fin de erradicar
la base de apoyo social que
la insurgencia guatemalteca
ha obtenido en esa zona. 

Asimismo, advirtió que
hay indícios de que las ac
ciones de agresión y g�no· 
cidio contra campesinos 
auatemaltecos por parte de 

fuerzas militares o paramili
tares de Guatemala. podrlan
reiniciarse en cualquier· mo
mento, y que ••iste 1� posi
bilidad concreta de que de
nuevo haya flujos masivos
de refugiados en plazos re
lativamente cortos. 

Es de desear. atladió! que
esto no ocurra, sin _embargo,
son circunstancias que de
ben evaluarse en función
precisamente de los retos ju
rldicos para el derecho de
asiló en M&ico. 

Por todo ello, expresó que 
el derechO de asilo mexicano
se veria enriquecido de ma
nera muy positiva, �i las nor
mas vigentes en la actuah
dad, se vieran complemen
tadas con disposiciones es
pecificas para definir y r�
mentar la categoria m1gra
toria de "refugiado", que
hasta la fecha no estã regu
lada en forma legal, y que
evidentemente presenta no
tables diferenci,-.s-!Mfl rela
ción con la categoria"� "asi-
lado POiítico". '_ '· 

Esfo, explicó, porque no es 
fácil comprender en la cate·.
gorlâ.éfé asilado �uien de· 
muestre que fue vfctima de
persecución política en su
pais-, en lo? casos de _re
fugiados mas,vqs P. en c1er·
tas condiciones individuales. 

Sobre el caso particular de
los asilados guatemaltecos,
el director de Com�,. Oscar
Gonúlez, dijo que .para M6-
x i co la recepciól') de las
46,000 personas de.esa na
cíonalidad en nuestro tem· 
torio, se inscribe et'l consi
deràciones humani.tarias y 
de carácter político y jurl-
dico. ; 

Aclaró que el Gobierno no
ha considerado fo,:mas �·
ayuda directa a lo• nac,o
nales de otros palses centro
americanos que se:encuen-

1 tran dispersos en ·nuestro.
J)lls, porque de nin11una mt: '

nera su presencia reviste lás_
càracterfsticas dei problema...,., 

que si pr.esentan los cam
pesinos guatemalteços. 

Por otra parte/�! funcio
nario seflaló que 1� reubica
ción de los refugiados gua
t�ltecos continuará, pues
su presencia en la zona fron
ter;za significa uo peligro
siempre latente de conflic-
tos: . , 

Además, aceptó que en di·
c·has operaciónes· se han
dado casos de maltrato a los 
refugiados y de éórrupción
de elementos de Coma,,
pero aseguró que se han CO· 
rregido y se seguirãn sancio
nando. 

En el coloquio participó
también el ex canciller An
tonio Carrillo Flores. En su
exposición se refirió mãs a
aspectos jurldicos, históricos
y anecdõticos. 

AI final de la misma, con
cluyó que "México haré bien
en respetar su tradición ju
rídica y sus leyes, y negar el
asilo a terroristas, pues seria
i� .que persiguifflmos a
qu,enes cometen actos de
terrorilmO en nuestro pais '/
ampar,semos a los extran-
jeros". 

Es indudable, agretió, que 
vivimos tiempos d.e ,ntran
quilidad y de conflicto que 
cubren prácticamente a todo' 
el orbe. Es explicable, por 
eito, que en muchaa ocas�
nes se acuda a la violenc1a; 
lo que no es admisible, es la 
acclón terrorista que fue
condenada incluso por le· 
nin. Sin embargo, expresó, 
sólo el futuro dirA si se ha
llan fórmulas eficaces para
combatlrlo. 
· EI jurista Modesto Seara
V6zques, a su vez, setlaló
que el problema dei asilo
est6 ligado a manifestacio
,,.. de mi&raciones rnJSlvas,1
que ser6n cada vez m611
,;andes y crear6n proble
mas sumamente graves a
lospalsesr�. 

Este, atladló, es uno de los 
.,andes desafios de m•tra 

6poca y plantea anacronis
mos de al1unas jnstitucio
nes. Atladió que por esto
tambi6n resulta indispen
sable que en México se de· 
termine la diferencia entre 
refuaiados y asilados. 

Para cerrar la sesión. el
senaáor Gonzalo Martinez
Corbalá sel\aló que en los
casos de migraciones 1ran
des, como el de los espa
tloles y chilenos .en el pa
udo, y ahora el de los gua
temaltecos, M61ico no ha
usado los Instrumentos in
ternacionales en la materia,
que deben padecer alguna
obsolescencla. 

Sin embar,o, alladió,,
puesto que en a actualidad 
las circunstancias no hacen 
�ible buscar conY9'lCiones 
,nteramerlcanas en la mate
ria, seria conveniente que
Múlco se adhiriera a la con
venclón de Naciones Unidas
soln aallo, y que se buscara 
la forma de hacer una le8is
laci6n nacional. 
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C> Comité Cristiano de Solidaridad con reful{iados

En la frontera surde México no operan 

grupos subversivos annados de Gumemala 

internos, la dirigencia guate
SAN CRISTOBAL· DE LAS malteca no ha vacilado en lan
CASAS, Chis., 19 de junio. - zar acusaciones temerarias 
EI Comité Cristiano de Solidari- q�e involu�ran ai F.jército y go
dad con los refugiados guate- �ierno me,11canos, qui,m, enfa
maltecos asegur6 hoy que es t1z6, se ha mantenido ecuani
ilógico pensar en la existericia me ante las provocaciones 
de operac•?nes guerrilleras en existentes. 
la frontera sur de la naci6n, y Ruiz Velasco afirm6 que si 
sei'lal6 que el gobierno guate- bien, efectivamente las fuerzas 
malteco no ha variado su an- armadas mexicanas han refor
cestral sentimiento antimexi- zado la vigilancia en las zonas 
cano, pues afirma -basándo- claves de nuestra frontera sur 
se en informaciones vagas y no ha existido hasta el momen'. 

tendenciosas- que su vacino to ningún incidente, a pesar a 
país permite la operación de las versiones alarmistas origi-
grupos subversivos. nadai en Guatemala. 

Javier Ruiz Velasco, repre- "Existe control en la fronte-
sentante dei organismo de soli- ra", sef'laló. Agreg6 que por 
daridad, mencion6 que en dias otra parte se ha mejorado no
pasados el gobierno de Guate- tahlemente la atención hacia 
mala denunci6 que en México los campesinos e indlgenas 
se toleran operativos de la guatemaltecos auxiliados por
guerrilla de esa nación centro- la Comisión Mexicana de Ayu
americana, pero que sin em-· da a Refugiados (Comar), que 
bargo no ha existido hasta el ha intentado ganarse la con
momento un caso concreto. fianza de los habitantes de los 
Dijo que en su afán por-desviar 66 campamentos que aún sub
la atención nacional e interna- · sisten, con vistas ai traslado 
cional de los graves problemas 

hacia Campeche o Ouintana 
Roo. 

EI dirigent� dei Comité Cris
tiano .de Solidaridad recalcó 
que su organización ha desti
nado hasta el presente más de 
700 millones de pesos para los 
refugiados guatemaltecos, v 
decart6 que la ayuda prestada 
vayao a constituirse en una ar
ma de doble filr, ,..; ,;rear una 
ciena dependencia por parte 
de aquéllos hacia los organis
mos humanitarios. 

Ruiz Velasco dijo que en las 
poblaciones cercanas a Coma
lapa, Trinitaria y Margaritas 
existen por lo menos 26 mil re
fugiados todavia, a los que se 
bri�da asistencia médica, habi
tacional y de salud. 

Recalc6 que podrlan en 
algún caso existir ciertos movi
mientos migratorios de campe
sinos hacia uno u otro lado de 
la frontera, puas estas pobla
ciones �tén �did&.'I. para 
efectos pollticos, pero no para 
situaciones socioecon6micas y 
religiosas. 

No existe acuerdo con México 

......... Jun1e• 1NS ,__. EL UN1VEBSAL 

sobre· refugiados: Guatemala 
• Reitera ese pais su apoyo a IH 1estiones de

. Contadora • 

Negó en forma terminante el Gobierno de Guate-' 
mala que exista un acuerdo con M6xico según el cual· 
este pais colaboraria con la nación centroamericana a 
resolver el problema de los refugiados. a cambio de 
obtener una determinada posición '/ respaldo guate
malteco en ef conflicto centroamericano. 

En un documento emitido por esa representación di
plomitica en Mético se. reitera también el apoyo que 
Guatemala otorga ai grupo Contadora. 

La política internacional guatemalteca, se recalca, es 
absolutamente -®erana y nacionalista, con sustenta
ción propia y dé ninguna manera responde a criterios 
impuestos desde fuera. 

Setlala la embajada que es preciso hacer esa acla
ración, en virtud de una entrevista hecha a un candi
dato presidencial por la prensa internacional y publi
cada en Washington. 

Apunta, no obstante, que existen conversaciones 
con el Gobiemo de M6xico, que tienen el propósito de 
propiciar el retorno libre y voluntario hacia Guatemala 
de los refugiadoS de ese pais que se encuentran en 
M&ico, siempre y cuando quieran hacerlo. 

Para esto será necesario nevar a cabo una consulta 
individual y directa entre los guatemaltecos refugia
dos, con la presenccia de delegados de instituciones 
humanitarias, que se ocupan dei problema, tales como, 
el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados y ta Cruz Roja Internacional. 

Acfara la embajada que lo referente a los refugiados 
es de carácter puramente humanitario y se busca la 
reconciliación nacional, en 'º""ª tal que se evite que 
ciudadanos guatemaltecos "tengan que vivir en cam
pamentos de refugiados en M6xico, cuando tienen 
toda la posibilidad de hacerlo en Guatemala en los po
los de dnarrotlo que se están construyendo para ese 
propósito". 



Asegura asimi9R10 que en esos polos de desarrollo 
ef Gobiemo brinda a los ciudadanos de Guatemala te
cho, trabajo, a�imentos y asistencia m�ica, además 
de paz y segurrdad "con la confianza de que sus de
rechos humanos serán absolutamente respetados y 
que se penmt,rá la supervisión internacional, cuando 
se encuentren ubicados, ya sea en polos de desarrollo 
o bien en sus propias comunidades de origen".

Sobre la pasada reunión de Contadora · Guatemala
emite su versión: 

" ... La agenda de la re_unión incluyó exposiciones ge
nerales y crrterios preliminares para la adopción de 
comprom,sos en materia de seguridad. 

"Ante la propuesta de la delegación de Nicaragua de 
que se entrara a considerar la decisión dei Gobierno 
de Estados Unidos de proporcionar ayuda humanitaria 
a los 'contras·, los representantes de Guatemala, EI 
Salvador, Honduras y Costa Rica se opusieron a la 
misma y pid1eron que se respetara la agenda que ha
bia sido dada a conocer previamente. 

"Ante la insi1tencia de Nicar2'gua, la reunión fue 
suspendida y se convino en que posteriormente el 
grupo Contadora c9nvoque a una nueva reunión de 
plenipoteociarios para abordàr la agenda indicada, en 
cuyo anáhs,s no pudo ffltrarse". 

. 

\ 
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PrcJifera la ,fnfermedad: /AiSS 

Cre-ce el Paludismo en Campeche 

por los Refugiados Guatemaltecos 

, CAMPECHE, Camp., 6-de 
.lulio--La llegada a Cam
peche de más de 12 mil 
refugiados guatemalte c o s 
de un afio a la fecha, ha 
originado el  incremento 
cieI paludismo, enfennedad 
que casi estaba erradicada 
en · 12. entidad, pero qUe 
abora amenaza presentar
se corno epidemia, pues se 
estiro;., que cn el presente 
afio se presentarán más de 
20 mil casos. 

De acuerdo con las in
fo,rmaciones proporciona
das por la coordinadora de
legacional del Programa 
contra el Paludismo doe
tora Irma Fernãndez Zá
rate, los riesgcis de con
traer este padecimiento se 
han incrementado diez VP

ces en los últimos. cuatro 
anos. 

El fndice de incidencia 
palúdica en 1984 -afio en 
que se inició la inmigra
ción de guatemaltecos
fue 238 por ciento mayor 
que en 1983, y 1,209 por 
clento más respecto a 1980. 

Hasta el momento, dijo 
la do.::tora Fernãndez Gã
rate. se han presentad:J 
5.40ô casos de paludismo 
en la entidad sln contar los 
1,497 guatemaltecos que se 
internaron en -Campeche· 
ya con el padecimiento, y 
que han sido factor de in
cldenda en la enfermedad, 

princlpalmente en pobla
cione., vecinas a los eam
pamentos de refugiado�, 
como Postunich, Carrillo 
Puerto y Pich. 

La coordinadora dei Pro
grama Contra el Paludis
mo en la entidad. pidió la 
urgente colaboración de la 
Comisión Mexic a n a ·de 

. Ayuda a Refugiados -Co
roar- para proporcionar 
mayor atenclón médica c1 

los &Filados guatemalteco.,;, 
pues "destacó que el lMSS 
no cuenta · con el prcsu
P u e s t o  suficiente par<! 
atender a una poblaciún 
_que repentinamente se ha 
incrementado, y que "ele 
continuar esta situación, 
se poáría llegar a más de 
20 mil casos de paludi�mo 
en el estado, con elevado 
pórcentaje de mortandad". 

Rec·ordó que la mani!cs
tacfón de la enfermedad en
tre los guatemaltecos es 
muy elevada, pues entre 
los 12 mil refugiados cn 
Campeche. se han detec
tado mú de 1,497 casos, 
es decir más de 10 por cieu
to de la pobla_c.ión centro
âmtricana que •aq,u( está 
ubicada. Ademh1 los cam
pamentoa de aialados -en 

101 munlclploa de Cham
potón y Campech.,___ atin 
en zonu que eran - de baja 
tncldtncla d• 1tlte mal, 
baita antes de mayo de 
1984, y que ahma requie
ren óe atenclón. espe<:iali
zada para ·e1 combate de 
Ie en!ermedad. 

La doctora 'J'ernmd�z 
o,rate arregó que Comar 
y el Alto Comlsionado de 
lu Naclones Unidas para 
Kefu1d1do1 (ACNUR) de
btrfan apoyar el combate 
al paludismo con el pre;;u
pue1to de_. ·que dl5pontn. en
vlad" por I�:ONU. para la 
attnrlón :d!!' ]01 :a,ilade&. 

Recome'nd� 1:à �pra de 
equipn1, rocl•dares y todo 
lo indl1pen111bl�- para fre
nar la prollfe:aêfóa del pa
ludiamo · • lnc11lio lograr 
su erradlcaclón. pu�s de 
lo contra.rio pronto ·tendr�
mos .que Cl'ífrentarnos a 
una 1:pidl'mi_a palúdi<;a en 
la entldad. 27 
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EXCELSIOR s,bedo 6 de Julio de ,,ss. 

Amenaza · la _ Tuberculosis a 

Refugiados, en- · Chetumal 

Por LUIS CASTILLO y JOSE GALAN, 
�.rresponsales de EXCE�IOB 

CHETUMÀL, Q. Roo., 5 de jullo . ...:..Entre los re· 
fugiados �uatemaltecos qu,e hace casl un afio lle· 
pron a esta entldad huyendo de la violencia en su 
pais, hay ya 170 nuevos mexicanos ll)or nac�iento. 
Sln embargo, la tubetculosls amena7.a su extst�ncia 
porque muchos de sus padres l)egaron contagiados 
por esa enfermedad, aunque, hasta el momento. 
merced a la asistencia médioa. nadie falleció por 
eaa causa. .. 

Esto lnformó Leonel Martínez Záratte, rcsponsa. 
ble de los senicios médicos de la Comislón Mexi
cana de Ayuda a los Refugiados' (Comar) cn esta 
entidad Dur,ante la estanda aqui de un m!Ilar de 
fam!-lias de centroamerlcano�.- ' partir de �eptie�
bre. se registraron 43 defunc1ones v el �ot1vo prm· 
cipal fue, según Faustino Sánchez, Jefe de la 
Comar en Qulntana Roo "el lamentable estado 
nutrtclonal y de salud en que llegaron". 

Se han Instalado dos asentamientos de :niate
maltecos. El denominado Los Llrios .ocuoa una su
perficíe de 927 hectáreas y alberga a 406 familias 
con un total de dos mil personas_ De más redente 
construcción v aún sin concluir, •el cam.po Los Ran. 
chos da cupo. a 653 familias form,adas por 3,100 
lndl-vfduos. 

Los dos campos tienen buenas condiciones de 
hahitabilidad, af\adló el funcíonarlo, ya Que se ha 
evitado el nacimiento v a cada .f:amllla se le propor· 
ciona una parcela de 300 metros cuadrados y se �e. 
proporciona lámlna de cartón, asl como herramlen· 
ta para levantar su vlvlenda. 
. Junto a las viviendas se implementa una !osa 

séptica, Ietrfna, y cada semana se lea i,eparte cal 
que_ slrve como desln!ectante. 

Los l"E'Sponsables dei oampo se encarga,n de 
recoger ,la basura y proporcionar los serviclos, co
mo suministro de vl•.-eres v de agua potable. Por 
ahora en Los Llrlos se dlspone de un vlejo gene. 
rador' de electricldad. 

. Sáncll'ez Martinez dljo que los refugiados que 
llegan a Quintana Roo proceden de otros campos 
Insta-lados en Chiapas, y aqui se les garantlza 
buenas condiciones de vida y se está. intentando 
que e!los mismos puedan obtener · productos hor-· 
ticolas v ganaderos que les. permitan mejorar . su 
dieta allmenticia. Incluso se proyecta la comercie.· 
llzación de los excedentes de producclón. · · 

"Aqui no se obllg,a a nadle a radlcarse. En Chia· 
.pas se Invita a algunos re!uglados ·para que vean 
,las lnstaladones que les ofrecemos v si están con. 
vencidos, se trasfadan con sus familias", expllcó 
el jefe de .J,a Comar 

'se dan todavia, entre estas cinco mil perEOnas 
que P.dl!ican aqui una nueva vida aunque no sln 
la cs-peran1..a de retomar .a 11u patrla original, oro. 
blemas gastrolntestlnales debldo a los hábitos exls
tfmtes entre ellos. "Es ardua la labor para QUP 
adopttm mlnimas medidas de_ hl-glene'• concluy6 
Sánch•ez Martinez. 29 
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México no cerrará puertas 

ni expulsará refugiados 

• Lo ofreció el senador Alva Zavala en Chiapas,
ante 2 mil guatemaltecos

CAMPAMENTO LOS LIRIOS, Quintana Roo, 15 de ju
nio. - México no caerá en ef mismo vicio que Estados 
Unidos de extorsionar y uxplotar a los. trabajadores migra
torios, afirmó hoy el senador Faustino Alba Zavala ante 
casi 2 mil refugiados guatemaltecos ubicados aqui y les 
aseguró que nuestro país los protege V, por tanto, no de
ben ni pensar en que mal'lana o pagado "cerraremos las 
puenas o los devolveremos" arbitrariamente a su patria .. 

AI heblar con la representación de los miembros de la 
comili6n de T rabajadores Migratorios dei Senado de la 
República, Alba Zavala instó a los guatemaltecos a no te
mer a la potibBidad de quedar en ef abandono, porque 
México -indlcó- reitera su compromiso de respeta, su 
libertad, es decl� de aCQgerto• si-deciden quedarse o de
volverlos a su pais si asl lo quieren, sin preslones y por su 
propia voluntad. 

Durante un reconido por el campamento Los Urios, 
ubicado a dos horas y media de Chetumal aobre un caml
no de tenacerla bordeado por una espesa selva, siete se
nadores escucharon a los líderes de los 2 mil 13 refu
giados asentados en esta zona - exlsten además 3 mil 
138 en otlO campamento llamado l.olRanchol- y com
partleron con ellos sua experlencias a partir dei dia de su 
Hegada aqui, el 23 de septlembre de 1984. 

En general, los refugiados se mottraron agradecidos 
corf "el seftor goblerno", y reconocieron que hasta ahora 
las autoridades mexicanas, tanto federales como 

estatales -·erAe caso en la
atonción perso. dei goberna
dor de la entidad, Pedro Jo
aquln Codwell - han taocho un 
esfuerzo para satisfacer sus 
riecosidades. Sin embargo, 
hubo quejas: pago inadecuado 
de horas de trabajo en la zafra 
-· les deben cuatro camiones
càryados de cal\a-, carencias
de alimento y falta de ayua en
al9u11as ocasiones.

tn este -sentido, cl senador 
Albn Zavala sel'laló qu-.: si bien 
cs <.:into que los cortadores de 
cahJ guatemaltecos pueden 
h.:tbcr tropezado con ül40 que 
e�tirri;iran injusto. dclit'II pen
sar y cscuchar tarnbil11 la voz 
de quien los orienta. 4ue no 
pe, n ,ite injusticias y .irbitra
' it:·d,;d\}s. "Tengan u�tctles la 
�,·gwid,1d de qu� tal y ,:0mo lo 
e '<flif'SÓ el sei'íor repll':.<entan-
1,, o.1._, ACNUR. cada vi:l que 
-;i:d ;,0iicitada la mano de obra, 
su h1cr La de trabaio, , :'.os es
"" án pendientes de q,u.' no se 
prud,1zcan las injustit:ias que 
nusotros tanto criticamos en 
otros lugares de la Rrpública y 
Em las que ele ningunu manera. 
queremos caer". 

Ariadió el legislador tla>Ccal
teca que si desgraciadamente 
algún me>Cicano i11tçntara 
explotartos, o romper la ar
mon(a que debe existir en el 
trabajo que se de1wmpel'la 
- bien remunerado, cem liber
tad y con eficacia - "tengan la 
seguridad de que hay guardi
nea que estén vigilando sus in
toreses y que no permitirén
que se cometan injusticias con
ustedes", subray6.

Uno a uno. los 15 represen
tantes de la comunidad QUé!te
malteca dieron gracias y habla-. 
ron de sus problemas, ai tiem
po que funcionarios de la Co
misión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados y de Naciones Uni
das explicaron a los senadores 
los avances logrados y los pla-I 
nes a corto y mediano plazos, 
para alcanzar las metas de' 
nuestro pais en mataria de re-I 
fuglados: su lntegración y 
autosuficiencía. 

Para eito, explicaron que el 
Estado integró a 800 reft,
giados a la zafra 84-85 en el in
gen io Alvaro Obregón, 
quienes ai cortar 15 mil tonela
das obtuvieron ganancias para 
su comunidad por 10 millones 
de pesos. Asimismo, los 
guatemaltecos laboraroo en 
ejidos, donde se ocuparon en 
siembras y. desmontes, por lo 
que 200 campesinos centro
americanos recibieron un poco 
más de un millón de pesos. 

AI mismo tiempo, los fun
cionarios encargados dei 
bienestar de más de mil fami
lias guatemaltecas asentadas 
en esta entidad, informaron a 
los senadores - Eladio 
Ramirez, Diamantina Reyes 
Esparza, Alba Zavala, · Maria 
dei Carmen Romero Aceves, 
Rafael Herrera Morales, Mi
guel Borge Martin y Alberto 
Villanueva- que a partir de 
enero de 1965 opera el conve
nio firmado entre .ACNUR v el 
Sistema para el Desarrollo In
tegral de la Familia dei estado, 
en el que se estabiec:e el 
comproml9o de promover la 
comerclallzaclón de .los traba
jos artesanales de los guate· 
maltecos. · Se informó también a los se
nadores que en el asentamien
to de Los Lírios se cuenta ya 
con 386 viviendas, mientras
que en el otro campamento,
los Ranchos, se han cons
truido 673 do las 696 proyecta
das. Se dio a conocer, en 
t6rmlno1 generales, que el piai\ 
de autosuflciencia programado
a corto plazo, y que incluirá la

producción de varios cientos 
de toneladas de malz, arroz, 
frijol, sandfa, melón, chiles ja
lapel'lo·s, calabaza, · jitomate, 
asl como el desarrollo de gran
jas agrlcolas y porclcolas, está 
en camino de lograrse. 

Durante su visita ai campo 
de refugiados, los senadores 
fueron agasajados con música, 
baile y canciones guatemalte
cas -cantos de profunda tris
teza por la tierra que los refu
giados dejaron atrás-, y visi
taron la· escuela donde miles 
denil'losaprenden el abecedario. 

Desde la !legada de los refu
giados aquf, hace 10 meses, 
han nacido 400 bebés, re
gistrados ya como mexicanos. 

En este sentido, algunos le
gisladores y funcionarios toca
ies petentizaron au temor por 
lo qu� parece ser un explosivo 
creclmiento demogrllfico entre 
los refugiados. "Si en tO me-
ses una comunidad de a/rt:;cJ,, 
cor de 2 mil prcducen t.C,tJ 
nii'los, ,qué p<Jdcmos esp,,r;,, 
en 10 afíos 7", se µrn�unt.Jrn;-; 
algunos. 

Sin emhargo, los gua1enwI· 
tecos no aceptan métudc.s ..ir·,. 
ticonceptivos y en M.,jxico nu 
e>Ci&te ·fegislación que les obli· 
gue a acatar procedimicntos 
de é&te tipo: "habrá que edu· 
carlos y eso toma tiempo", ili· 
canzó a decir un oficial. 
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refugiados: el cónsul ·de Guate·mala 
• La mayorla son de la faja fronterizar>La zona limítrofe es muy cal
mada y no hay guerrlllnf>Cerca de 40 mil personas están indecisasen repatrian,e C>Las operíÍclones dei e}'rcito de su pais son anun-ciadas II Mlxlco con anticipación, seita/(, . .

COMIT AN,Chis., 22 de julio. -
B coronel César A .. Barahona 
Soria desvia la vista de los do-
cumentos que lee en esa pe- de autentificar que la foto que 
quel\a oficina, a tres cuadras. aparece en ella corresponde ai 
de la plaza principal de esta enviado. 
ciudad. EI consulado. de -Todo parece ir, ai menos,
Guatemala en Comitãn no se muy bien por aqui -se le di
diferencia en nada de las pe- ce -. Parecen no tener proble
quel\as oficil'1'8s dei gobierno mas, a pesar de ciertas infor
estatal. Unicamente el motor maciones en el sentido de que 
de algún automóvil que transi- las tropas de su pais han inva
ta a esta hora d4fla tarde rasga dido territorio mexicano en 
el ir y venir de las palabras. De busca de supuestos guerrille
antemano, la credencial dei re- ros. 
portero ha quedado sobre el "Ninguna cosa t,a pasado 
pequef\o escritorio de. madera. que pueda considerarse grave. 

"Le advierto -dice el coro- Aqui no hay guerrilleros de 
nel- que todo lo manejamos ninguna clase. Usted sabe que 
en perfecta concordancia en franjas fronterizas -en ai
entre las autoridades mexica- gunas -, se ejercen ciertos 
nas y nosotros, por la parte controles, más profundos, y 
guatemaltec_a. Por acã atende- ahl se ha establecido que no 
mos únicamente a los refu- hay tahubversión. Los campe
giados cuando ellos volunta- sinos que ahl vlven son muy 
riamente, pero en grupos, de- sanos, muy laboriosos, que se 
ciden regresar a territorio han dedicado ai cultivo de sus 
guatemalteco. B pasado 5 de tierras ... y a sobrevivir. Prime
julio tuvirnos una repatriación ro, porque hablan sido pre
de guatemaltecos -aproxima- sionados en territorio guate
damente unos 80-, que sa- malteco por grupos subversi
lieron, repito, por voluntad vos, pero ya estando en terri
propia". torlo mexicano iam6s han teni-

EI militar, de rostro delgado, do nlngún problema". 
modales amables pero enérgi- _ Su tono de voz es nnàl, y 
co en su generalidad, mira una 111.1 ecent_o caracterfltlco de los 
·1 otra vez la credencial que chapines. Pronuncia las pa
aún permanece 10bre IU escrl- . lebras arrastrando las "elles" o 
torio. De 10slayo, unas; direc- lu "yes". Deamlente categóri
tamente, otras, como tratandQ_ camente tu veralones de una 

supuesta guerrillera capturada 
por el ejército guatemalteco 
hace poco menos de un mes, 
quien involuci'aba _a fuerzas 
mexicanas en tar�s de apoyo 
loglstico destinadas a los gru
pos guerritleros guatemalte-
cos. ... · 

. , . :  . .  •:, ' / ' "Es una �ra vil. Una 
persona que es capturada saca 
siempre .a relucir un montón de 
argumentos y la verdad; jamãs 
han sucedido tales cosas. AI 
contrario, la mayor parte de los 
çampesinos que · se han . re
patriado por propia voluntad 
han estado muy agradecidos 
por la forma en que los ha 
atendido el gobierno mexica
no. Le agradecen su hospitali
dad. Hasta la fecha no hemos 
detectado problema de ningu
na lndole. Es una zona bastan
te tranquila. No ha existido tro
piezo alguno en la vida de los 
habitantes de la zona". 

Barahona lleva seis.meses ai 
frente dei consulado guatemal
teco en esta poblaclón chiapa
neca, como relevo ·de Jorge 
Apariclo Granados, a quien 
"de verdad le toc6 bailar con· la 
más fea" -en opinión de los 

• 

emerados dei tema-·: Afirmã 
que en los primeros seis meses 
de este al'\o se han repatriado 
más de mil 500 campesinos. 

"Se han repatriado en los 
últimos doce meses un buen 
número de coterrâneos -di
ce -, quienes han sido reubi
cados en territorio nacional en 
las antiguas aldeas que fueron 
abandonadas y que, después 
de restaurarse, se han denomi
nado polos de desarrollo, a lo 
largo de toda la zona de lxcán. 
Estas aldeas quedaron fuera de 
contrai gubernamental por el 
hecho de que los campesinos 
abandonaron las tierras y se 
dedicaron a venirse aqui a 
terrenos mexicanos" (sic). 
·v agrega:
· "Aqui, por los lagos de

Montebello, en la zona de Las 
Margaritas, existirén por lo 
menos unos 10 mil refugiados. 
Por voluntad propia tramitan 
muchas veces su regreao a 
Guatemala. Cuando Comar 
accede, se realizan los trâmites 
, respectivos y se les regresa ill 
pais. B procedimiento operati
vo dei reingr8IO a Guatemala 
es oficial. EI regreso. no es 
clandestino, es legal. General
·mente tratan de hacerlo ofi
cial.mente y venden todos s.us 
animalitos, sua marranos, sus 
gallinas, patos ... todos". 

-Tenemos versiones que
los repatriados han sido obliga
dos a instalarse en los pólos de 
desarrollo y. se consideran 
pr6cticamente prlsioneros en 
esos lugares, 
· "Esas. son mentiras. Los
polos ele desarrollo son aldeas 

abieítas, donde el campesino 
que llega toma posesión de sus 
tierras y comienza a- trabajar 
como debe hacerlo. Son pla
nes establecidos por el gobier
õo, para la propia superación 
dei campesino. Nunca regre- tõda esa zona carece desan de México con las manos control fronterizo, éste prácti
vaclas. Luego luego seles dota camente no existe, y para e/los
de tierra". es muy natural estar de este la· 

· -Podrlamos aceptar esta do o dei otro".
tesis, pero lo evidente e� que Asegúra1el'cónsul guatemafte
todavla hay más de 40 mil per- co que las ·operaciones dei 
sonas, campesinos en su gran ejército de su pais son anun
mayorla, que vacilan en acep- ciadas con anterioridad ... No
tar tal proposición. .. sotros nos enteramos de las 

"Algunos, por equis inter�- mismas, pero ya cuando la co
ses prefieren quedarse en tem- municación ha sido cursada a 
torio mexicano. Usted sabe muy alto· nivel entre ambos 
que toda la gente que esté en palses. Las canctllenas de 
nos campamentos es prâcti- México y Guatemala saben 
camente de toda esta zona perfectamente de ellas, de tal 
fronteriza. No son dei interior manera que canalizando las 
de la República (Guatemala). cosas por este conducto. le
Son puramente de la zona gue a la propla Secretaria de la 
fronteriza de Huehuetenango Y Defensa. Es decir, que ambas 
EI Quiché, regularmente. Es autoridades saben lo QUe 
decir, q1,1e por familiaridsd ocurre porque muchas ,..e,ces 
tienen intereses tanto de este el Ejército mexicano Y a�on
lado (México), como dei otro dades fronterizas han reaüzado 
(Guatemala). Hay campesinos operaciones de control fronte
guatemaltecos que se han ca- rizo, y éstas han tenido lugar 
sado con campesinas mexica- igualmente por la parte guate
nas y viceversa. Los intereses malteca... siompre cuidando 
de ellos descansan en los dos ai hecho de no transgredir las 
palses; tienen tlerra en ambos leyea intemacionales Y de no 
iados. Pasan en trénsito libra;· cruzar '"una llnea que no esti 
nadie les impide el paso, pue1 autorizada". 



PROCESO 22 DE JULIO DE 1985 

La reubicadón de refugiados, facultad. 

dei gobiemo : la diócesis de Chiapas 

La cuestión de los refugiados guate
maltecos es un asunto de seguridad na
cional y corresponde ai gobierno mexi-
cano decidir su mejor ubicación, de acuer
do con los legítimos intereses dei país, 
reconoce en un /nf orme suhre la coyun-

rura actual el Comité Cristiano de Soli
faridad de la diócesis de San Cristóbal. 

EI CCS, que preside el obispo Samuel 
Ruiz, condiciona el derecho de las auto
ridades mexicanas a la reubicación de 
los guatemaltecos asentados en los cam
pos de Chiapas, ai estricto respeto de 
sus derechos humanos y a la existencia 
de un diálogo entre las dos instancias. 

EI informe reconoce, también "un cam
bio de actitud", desde mayo último, de 
la Comisión Mexicana de Ayuda a Re
fugiados (Comar), que depende de la 
Secretaria de Gobernación. 

EI cambio es visto como positivo. La 
reubicación forzosa de refugiados ha si
do suspendida y la Comar intenta ahora 
acercarse "con métodos no de violencia, 
sino de buena voluntad"; desaparecie
ron las amenazas y hay un "trato cordial 
y respetuoso"; se retomó la asistencia a 
los campamentos y se está tratando de 
"operar con esmero nunca visto". 

EI documento puntualiza que la dió
cesis no siente el derecho de "decidir" en 
nombre de los refugiados Íos asuntos 
que a ellos corrcsponden. "Asf como no 
decidió sobre su vénida a· México ni 
sobre su organización ni trabajos comu
nitarios, tampoco puede decidir sobre 

su reubicación", precisa el Informe. La 
reubicación, agrega, atafie directamente 
a los refugiados y a México como país. 

El reconocimiento de la autonomia 
de decisión de los refugiados parte de la 
base de reconocer ai hombre como ser 
adulto, con derechos propios, y de evi
tar caer en un "clericalismo injusto e 
históricamente superado por la reflexión 
teológica", así como todo .. paternalis
mo" o "caciquismo", que negaria toda 
una práctica de liberación, humaniza
ción y personalización dei pueblo. 

'\,De qué serviria desplazar estructu
ras opresoras si éstas se clericalizan y 
con ello se sacraliza en forma más refi
nada y quizás más peligrosa de sujeción?", 
cuestiona el documento. 

Pone énfasis en el asunto de los dere
�hos humanos, situaéión que, insiste, 
exige un diálogo entre el gobierno mexi
cano y los refugiados. 

Hasta hace muy poco, dice el Infor
me, .. las instancias gubernamentales" en
cargadas de la reubicación "contempla
ban a los refugiados como simples obje
tos de una disposición que sabe mucho a 
'seguridad nacional' (en su acepción ne
gativa), considerando ai indígena no co
mo ser humano inteligente y digno de 
ser sujeto de diálogo. Los prcjuicios co
lonialistas imperantes hacen aparecer con
tinuamente ai indígena como el no-hom
bre, como el índio desposeído dei dere
�o que ai blanco se le reconoce". 

• 

La diócesis rechaza cualquier medida 
violenta que se quiera emplear con los 
refugiados y afirma que denunciará vio
laciones serias a los derechos humanos. 
Al respecto, pasa revista a los .. excesos" 
que se han cometido: "expulsiones �a
sivas e individuales. entrega de refugia-
dos a los militares_guatemaltcco1, de
tenciones arbitrarias, gol�s y torturas, 
despojo de.sus bienes y dinero, cercos de 
hambre, destrucción de campamentos, 
violación de mujeres, descuido grave de 
atención médica y consiguiente deterio
ro de su salud y hasta muerte de algunos 
refugiados, abortos provocados por las 
tensiones físicas y psíquicas a que fue
ron sometidas futuras madres ... muchos 
de estos desmanes, se dieron en el con
texto de la reubicación de los refugiados 
a Campeche". 

Afirma que ante tal deterioro de los 
derechos humanos de "indígenas inde
fensos, huéspedes de nucstra patria, a 
quiencs la legislación mexicana y mu
chos funcionarios gubernamentales no 
les reconocen ningún derecho", la lgle
sia ha tenido que interceder ante las 
autoridades por ellos, <:> "para ejercer 
presiones" que pusieran un limite a si
tuaciones que provenlan "no de una la
mentable eventualidad, sino de decisio
nes globales atentatorias a derechos fun
damentales de 101 desvalidos". 

Este último caso, ejemplifica, .. ,e pre
sentó en la decisión inicial de repatriar 
forzadamente a todos los refugiados que 
buscaban asilo en territorio mexicano 
(1981-1982), o en la reubicación forzosa 

que realizó la Marina en la selva de 
Ocosingo, golpeando a refugiados, que
mando campamentos y haciendo sccues
trar a todo testigo potencial de los acon
tecimientos ". 

Sobre la situación inicial de los refu
giados en Campeche, enumera el docu
mento: hacinamiento en tocaies provi
sionales, falta de alimentación, aguas 
contaminadas, actitudes despóticas de 
los empleados de la Comar, falta de 
atención médica adecuada, decenas de 
abortos provocados por el stress causa
do directamente por la reubicaci6n y sus 
métodos. 

No obstante, el Comité que preside 
monsei\or Samuel Ruiz acepta que la 
Comar "ha desarrollado varios progra
mas y muchas acciones positivas" para 
los refugiados, aunque a veces .. condi
cionados más por lo polltico que por lo 
netamente humanitario". 

El Informe dice que la lglesia .. no 
tiene interés en agudizar las contradic
ciones con el gobierno mexicano. Con
siderando la situaci6n de crisis por la 
que pasa la nación, el papel de México 
en Contadora y la actitud poco amisto,
sa para los refugiados de parte de algu
nos sectores dei gobierno mexicano, la 
diócesis ha hecho lo posible por callar 
cuando los atropellos -no han sido ma
yores'; aunque la evaluación posterior 
"ha mostrado que en algunos casos su 
silencio tuvo consecue_ncias negativas". 
(Carlos Fazia)· 35 



GUATEMALA 

Y LOS DERECHOS HUMANOS 

• 
-tu� _ martea 25 de Junlo o .. 1985 ·

Masivas violaciones de los derechos humanos 

Por mayoría excluyen a EI Salvador y 

Guatemala de la asistencia de la CEE 
• EI Ejército guatemalteco es el mejor partido, afirma dirigente político
• EI e_mbajador norteamericano llama a los empresarios para Que paguen impuestos

BRUSELAS, 24 de Junio.- EI Parlamento Europeo 
excluyó a los goblernos de Guatemala y EI Salvador 
de sus programas de asistencia económica por las 
masivas violaciones de los derechos humanos en 
esos países, se informó hoy aquf. 

EI Parlamento Europeo aprobó el pasado dia 13 
una propuesta de resoluclón para un nuevo tratado 
de cooperación político-económica entre los 
miembros de la Comunidad Económica Europea 
(CEE) y los palses centroamericanos, pero excluyó 
el mismo "por voluntad mayoritaria dei Parlamen
to" a Guatemala y Ei Salvador. 

La mayorfa de representantes parlamentarios, 
incluyendo democrtstianos y conservadores, esti
maron que- en esos palses "perduran las viola
clones, por parte dei Estado, de los derechos huma
nos", ante lo que la CEE se abstiene de propor
cionarles·cualquler·tipo de asfstencla.:•· .. ,i, , .. , ... ,,. · 

Por·otra parte; 1t1--eJérelto guatemalteco puede 
inclinar - la· balanza• a fa�or- de determinado- partido 
político -en ias próximas elecclones, dljo hoy aqui 
el dirigente soclaldemócrata César Toledo Penate. 

"Siempre lo he dlcho, que el Ejérclto de Guate
mala es el partido político mejor organizado", sel'la-
16 el lfder del Frente Unido de la Revolución (FUR) ai 
poner en duda la valldez y los objetivos dei denomi
nado "proceso de democratizaclón" Impulsado por 
el goblerno militar y que deberá culminar con la. 
elecclón de un presld�nte clvll a pri�clpios de no
vlembre próximo. 
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-- Toledo Penate aseguró que el nombramiento 
dei oficial de más alto rango como ministro de la 
Defensa, el ascenso de los gene·rales y coroneles a 
cargos de la administración pública y la creaclón de 
organismos contrainsurgentes como las Coordlna
doras lnterlnstltuclonales, los Polos de Desarrollo y 
las Patrullas de Autodefensa Clvll (PAC), "son deci
siones pollticas" dei Ejérclto. 

"EI hecho de. !levar a los patrulleros civlles a un 
sector partidista, tamblén es una decisión polltlca", 
afirmó el directlvo socialdemócrata y agregó que 
ello es una prueba de la manlpulación que el Ejércl
to ejerce sobre un amplio sector de la población ru
ral dei país. 

Finalmente, Toledo Penate manifestó que el go
bierno militar sabe quiénes asesinaron a 'los diri
gentes soclaldemócratas Manuel Colom Argueta y 
Alberto Fuentes Mohr, muertos en sendos atenta-
1os en 1979 y 1980, respectivamente y senaló direc: 
unente que entre los involucrados "hay sectores 
'cárauicos". 

DIA DEL MAESTRO 

Entretanto, un llamado a la unidad de los maestros 
en todo el país, hlzo ayer el Comité de Emergencia 
dei Maglsterlo Nacional (CEMN), en una declara
ción con motivo dei Dfa dei Maestro que se celebra 
el 25 de Junto en Guatemala. 

EI CEMN senaló que "el Magisterio Nacional co
mo organlzación gremial ha permanecido y perma
nece vigilante de los intereses de las grandes ma
yorfas" e hlzo mención de las distintas luchas 
reivindicativas que Junto a lo� trabajadores guate
maltecos han librado desde la calda de la dictadura 
ublqulsta (1944) a la fecha. 

Anadló que ·los dos golpes de Estado que suce
dleron ai régimen de Aomeo Lucas no han cam
biado la sltuaclón nacional y, por el contrario, ésta 
se ·ha agrav�po con ·senslble perjulclo de las clases 
popuf'are!i:1ii'repres'�d�;,'.'1 .d,é�i�Ple'�� �.i: �lto costo 
de la vida y la dlsmlnucló'n· de .fos·s!l�rl_o� reales, 
son sus·milnlfestaclones evidentes": ··- · ' 

Mlentras tanto, autoridades y organizaciones 
unlversitarlas condenaron hoy el secuestro dei 
bachiiler Wladlmlr Amado Hernández, secretario 
general de la Asoclaclón de Estudlantes de la facul
tad:·de Economia, de la Unlversldad d.e San Carlos, 
ocurrido el fin de semana pasado. 

-AI exigir a las autoridades la llberación de Her
nández, la Asoclaclón de Estudlantes Universita
rios (AEU) expresó su total rechazo a la utllización 

/ 

• 

de esta práctica en contra de la comunidad univer-
sltaria y dei pueblo en general. 

En similares términos se manifestó el rector de 
esa casa de estudlos, doctor Eduardo Meyer Maldo
nado, quier\J)idló a las autoridades el pronto escla
recimiento-�e este hecho. 

RECOMIENDAN ACEPTAR MEDIDAS 

De su lado, el embajador norteamericano Alberto 
Martinez Piedra demandó a los empresarlos guate
maltecos aceptar las medidas tributarias dei go
bierno militar, recomendadas por la Comisión Téc
nica dei Diálogo que ambos sectores sostuvieron 
en las pasadas semanas, se informó hoy aqui. 

Durante una conferencia dictada ayer ante la 
Asociaclón de Gerentes de Guatemala, el diplomá· 
tlco norteamerlcano hlzo un llamado a los empresa
rios a pagar lmpuestos, pues, dljo, "sólo cumpllen
do con estos requisitos podrá salvarse la sociedad 
on n110 uh,irn,..o" s:r..u:nPRS:N�6 �I 11.n "rr.Q1'1IIA 39 



40 

�EI.�� 11tartes 2 de jullo de 1985 .,. .L.Jlfl.A 

Amenazan de muerte ai: 

arzobisoo de Guatemala 

GUATEMALA, 1o. de jullo.-Mlentras el arzoblspo 
metropolitano denunció hoy aqui amenazas en su 
contra, la Confederaclón de Unldad Sindical de 
Guatemala (CUSG) demandó dei gobierno el cese 
de la violencia que-en los últimos días se ha recru
decido en todo el pais. 

Próspero-Penados dei Barrto, máximo Jerarca de 
la lglesla católica guatemalteca, denunció que ha 
sido amenazado de muerte por desconocidos que 
lo incitan "a no ponerse dei lado de los neceslta-. 
dos" y recordó quo en la pasada Navidad reclbió co
mo regalo anónimo un panuelo con sagre. 

Segú� estadlsticas de medlos de prensa y orga
nismos de soc,orro, durante Junlo, 19 personas. in
tegrantes de cinco familias fueron aseslnadas o 
detenldas-desaparecldas, dlez mujeres de entre 10 
y 22 al'los han sido secuestradas y aseslnados un 
dirigente sindical, un catedrático, un perlodista y la 
adminitradora de una radio católica, en tanto 4 estu
diantes universitarlos permanecen desaparecidos, 
en hechos atribuídos a las fuerzas de segurldad. 

Asimlsmo, los dias 9, 18, 24 y 27 de Junlo, el EJér
cito r.apturó a 95 campesinos en diversas zonas dei 
altiplano noroccidental, prlnclpalmente en los de
partamentos de EI Quiché y Huehuetenango, para 
trasladarlos a aldeas mllltarlzadas, ai tlempo que 
elementos gubernamentales detuvleron y desapa· 
recleron a seis pobladores de la central provincla 
de Chimaltenango el dia 25. 

La demanda de la central sindical se produce 
tres dias después que el ministro dei Interior, Gus
tavo López Sandoval, afirmara que la vlolencla en 
Guatemala "no Qs tan grave como se qulere hacer 
creer" y que, en todo caso, está bajo control de las 
fuerzas de segurldad. 

• 

Slete mlembros de una humilde familia -entre és· 
tos un Jovencito de 13 anos. un anclano de 74, y doa, 
muJeres- fueron acribllldos a tiros por un grupo cl& 
desconocldos quienes lrrumpieron en el casario 
Buena Vista, en el oriental departamento de 
Jutiapa. 

Las victlmas fuerori Identificadas por José_ AD..· 
tonio de Orellana de 74 anos, y Luclla NáJe
ra de Orellana de 67, un hljo dos nueras y fíos 
nletos. 

Informes pollciales dei régimen de Oscar Mejía 
Vlctores, alegan que el grupo de aseslnos huyó ha
cla EI Salvador, aparentemente por la provlncla 
fronterlza de Santa Ana. 

Por su parte, un vocero de prensa dei· ejérclto 
Marco Antonio Castellanos, cuando se encontra
ban en sus casas ublcadas en la prct:Jlncla de 
Clmaltenango. • .: 

EI Ejército Guerrillero de los Pobres (EOP) oc• 
slonó un muerto y dos heridos, en una emboscada, 
a las tropas gubernamentales que se conduclan en 
dos camlones el 17 de junio, en el munlclplo de Ne· 
baj departamento de Quiché, según un comunicado 
conocido hoy aqui. 

Et EGP indicó que aua unldadH efectuaron 81 
ataque ai Ejérclto, en las inmedlaclones dei puesto 
mllltar de Vicoxo y cerca de otras unidades castren· 
ses acantonadas en el área de Nebaj, donde causa
ron las bajas senaladas y se apoderaron de una ca
rabina M-12. 

Senalaron que después de la emboscada, sua 
fuerzas enfrentaron durante 35 minutos a unos 180 
efectivos gubernamentales que llegaron de refuer· 
zo ai lugar de la acclón para cercar a los 
Insurgentes. 41 
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Amenazan de muerte ai 

arzobisoo de Guatemala 

GUATEMALA, 1o. de jullo.-Mlentras el arzoblspo 
metropolitano denunció hoy aqui amenazas en su 
contra, la Confederación de Unidad Sindical de 
Guatemala (CUSG) demandó dei gobierno el cese 
de la violencia que-en los últimos días se ha recru
decido en todo el pais. 

Próspero-Penados dei Barrlo, máximo Jerarca de 
la lglesla católica guatemalteca, denunció que ha 
sido amenazado de muerte por desconocldos que 
lo incitan "a no ponerse dei lado de los neceslta-. 
dos" y recordó quo en la pasada Navldad recibló co
mo regalo anónimo un panuelo con sagre. 

Según estadlsticas de medlos de prensa y orga
nismos de socorro, durante junlo, 19 personas,ín
tegrantes de cinco familias fueron aseslnadas o 
detenldas-desaparecldas, dlez mujeres de entre 10 
y 22 anos han sido secuestradas y aseslnados un 
dirigente sindical, un catedrático, un perlodlsta y la 
adminitradora de una radio católica, en tanto 4 estu
diantes universitarlos permanecen desaparecldo1, 
eri hechos atribuídos a las fuerzas de segurldad. 

Asimismo, los dfas 9, 18, 24 y 27 de Junlo, el Ejér
clto r:apturó a 95 campesinos en diversas zonas dei 
altiplano noroccidental, principalmente en los de
partamentos de EI Qutché y Huehuetenango, para 
trasladarlos a aldeas militarizadas, ai tlempo que 
elementos gubernamentales detuvleron y deeapa
recleron a seis pobladores de la central provlncla 
de Chlmaltenango el dia 25. 

La demanda de la central sindical se produce 
tres dias después que el ministro dei Interior, Gus
tavo López Sandoval, afirmara que la vlolencla en 
Guatemala "no e.s tan grave como se quiere hacer 
creer" y que, en todo caso, está bajo control de las 
fuerzas de segurldad. 

• 

Slete mlembros de una humilde famllla -entre és· 
tos un jovencito de 13 anos. un anclano de 74, y do•

mu1eres- fueron acribllldos a tiros por un grupo de 
desconocldos quienes lrrumpieron en el caserío 
Buena Vista, en el oriental departamento de 
Jutiapa. 

Las vlctlmas fuerori Identificadas por José_� 
tonlo de Orellana de 74 anos, y Luclla Náje
ra de Orellana de 67, un hljo dos nueras y los 
nietos. 

Informes policiales dei réglmen de Oscar Mejfa 
Vfctores, alegan que el grupo de aseslnos huyó ha
cia EI Salvador, aparentemente por la provlncia 
fronterlza de Santa Ana. 

Por su parte, un vocero de prensa-dei· ejérclto 
Marco Antonio Castellanos, cuando se encontrà
ban en sus casas ublcadaa en la prcMncla de 
Clmaltenango. � .:. 

EI Ejército Guerrlllero de los Pobres (EGP) oc• 
sionó un muerto y dos heridos, en una emboscada, 
a las tropas gubernamentales que se conduclan en 
dos camlones el 17 de junlo, en el município de Ne
baj departamento de Qulché, según un comunicado 
conocido hoy aqui. 

EI EGP lndlcó que aua unidades efectuaron et 
ataque ai Ejército, en las lnmedlaclones dei puesto 
militar de Vicoxo y cerca de otras unidades castren
ses acantonadas en el área de Nebaj, donde causa
ron las bajas senaladas y se apoderaron de _una ca
rabina M-12. 

senalaron que después de la emboscada, sus 
fuerzas enfrentaron durante 35 minutos a unos 180 
efectivos gubernamentales que llegaron de refuer
zo ai lugar de la acclón para cercar a los 
Insurgentes. 41 
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Alarma la situación de Guatemala 
� los socialdemócratas alemanes 
• La cadena de asesinatos y secriestros no se ha detenido

•Toda_ayuda de la RFA debe condicionarse ·a1 mejorami�Qto ·

de los derechos mmanos. 

BONN, 13 de Junio.- La bancada opositora soclal
demócrata de Alemanla Occldental reclamó firme
mente hoy en Bonn ai goblemo que exponga con 
claridad ai canclller de Guatemala, Fernando Andra
de, la enorme· preocupaclón de todos los sectores 
soclales germanos sobre la sltuaclón de los de
rechos humanos en aquel pars. 

En conferencia de prensa los dlputados Frelmut 
Ouve y Ernst Waltemathe, dei Partido Soclalde
mócrata, presentaron a la senora Maria Lulsa Moli
na de Cuevas, vluda dei ex rector de la Unlversldad 
San Carlos de Guatemala y madre de un dirigente 
estudlantll desaparecido. 

La senora Molina de Cuevas dlo su testlmonlo 
sobre los crfmenes cometidos en su pais e lnformó 
sobre los reclamos formulados. alil por el Grupo de 
Apoyo Mutuo, de familiares de detenldos
desaparecldos, cuya vlcepresldencla era ejerclda 
por su nuera, Maria dei Rosarlo Godoy de Cuevas, 
aseslnada a prlnclplos de abril de este ano, Junto a 
su hlJo de 2 anos y a su hermano de 20. 

Los parlamentarloa senalaron en un comunica
do que "hasta hoy no se ha roto la éadena de asesl
natos de cludadanos, estudlantes, trabajadores so
clales, sacerdotes, mujeres y hasta nlnos san
cionados por el estado. EI viaje de buena volu�tad a 
la RFA dei canciller Andrade, expresaron, trata de' 
dlstraer la atenclón sobre este hecho". 

Los dlputados exlgieron a todos los Interlocuto
res gubemamentales ger!_Tlanos que reclban ai mi� 
nlstro Andrade en Bonn "a confrontarto categórtca
mente con la sltuaclón de los derechos humanos 
en Guatemala". CONTINUA 

• 

Ouve recordó, ademâs, ai goblemo federal ai-.., 
mán que a pesar de todas las seguridades d!l(las 
por el. ministro de Cooperaclón Económica, Juer
gen Warnke, ai regreeo de una visita a Guatemala, 
"no se. ha quebrado la cadena de uéalnatos y ca
sos de secueatro''. y le reclamó· ••que condicione to
da futura ayuda ai desarrollo o la contlnuaclón de la 
actual aalatencla técnica ai decisivo mejoramlento 
de la sltuaclón de los derechos humanos" en ese 
pafs centroamerlcano. ' . 

Entretanto EI subsecretario dei Exterior de Ale
mania Occldental, Jurgen Moellemann, prometló 
hoy en Bonn ai canclller de Guatemala, Fernando 
Andrade, abogar por el envro de observadores poll· 
tlcos ai proceso elecclonarlo que culminará el pró
ximo 3 de novlembre en ese país. 

Por otro lado un alto preclo de sangre por las ac
tlvldades contralnaurgentes dei EJérclto, están so
portando veclnoa de los munlclplos de Tecpan y 
San Martin Jllotepeque, en el departamento de Chl
maltenango, 50 kllómetros ai occldente de esta ca
pital, denuncló un testlgo presencial de estos 
hechos. 

La reglón práctlcamente ha sido militarizada, 
sobre todo a partir de mediados de marzo de este 
ano, cuando tres elementos de la Guardla de Ha
clenda fueron capturados por desconocldos, luego 
aseslnados y enterrados en tosas comunes, decla· 
rcS el denunciante que, por razonas obvias, preflrló 
ocultar su ldentldact, , . , 

Oespués dei tripie crrmen, ocurrldo en la aldea 
Xejaví, de Tecpán, hombres fuertemente armados 
han asolado la comunldad, reglstrándose a la fecha 
el aseslnato de 20 campesinos cuyos cadáveres 
han aparecido en las orlllaa de los camlnoa. Los 
médicos dei centro de salud local han tratado de 
practlcar la autopi,la legal a los cuerpos, pero esto 
no ha sido permitido por las autoridades. DPA y
SIAG. 
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Reconoce la Mfücia en Guatemala 

el Alza en la Acción Rebelde 

GUATEMALA. 12 de ju
nio (AFP. UPI y Enfopren
sa)-La actividad guerrille
ra se ha intensificado en 
las últimas semanas, princi
palmente en el occidente y 
norte dei país, reconocieron 
boy l&s militares. 

Ayer morieron das insur
gentes. durante enfrenta
mientos con el ejército, en 
el depart:im e n t o  de San 
Marcos. donde los rebeldes 
demuestran una presencia 
constante 

Fuentei,: castrenses con
firma!"on que la muerte de 
los insurgentes ocurrió -.n 
acciones militares cerca de 
la frontera con México en 
un l u g a r conocido como 
Gracfas a Dios donde dos 
patru!las dei ejército enta
blaron combate con los gue
rrileros EI ejército no in· 
formó de bajas. 

En esa región op?.ra la 
0rgani?:adón dei Pueblo en 
Armas (Orpa), y 1egún re
porte-.; extraofíciales, man
tiene acciones poUtico-mili
tares en varias poblaciones 
de la zona, asi como la ocu
pación de diversas hacien
das. 

En el norteiío departa. 
mento de El Petén también 
se report� un incremento de 
las acciones lnsurgen t e  s. 
Las Fuel"1'3s Armadas Re
bel&!� <FAR) aseguran ha
be-r causado 36 hajas· ai ejlr
cito en las últimas tres ,e. 
manar.. 

EXCELSIOR Jueves 13 de Junio de 1985 

Aunqu•· se desconocen da
to ... ofidal<>s. se ·�abe que la 
Unidad Revolucionaria Na
cional Guatemalteca (U.R. 
N. G.) ha aumentado consi
deradamente el número de
acci,mes de hostigamiento y
de control de rutas, apro
vechrindo las dificultades de
comunicación que existen
en ese departamento

P.>r otra parte, fuentes de , 
prensa locales infonnaron 
hoy qu-, más de 700 perso
nas hii'.'ó sido capturadas por 
fueri�s de seguridad dei go
bierno en sólo '72 horas. 

Indica la inform11ci6n que 
desd2 el pasado domingo 9 
de junio. unos 300 pollcías 
rode;;ron varias zonas dei 
.sur dP esta capital para re
q1strar viviendas, vehiculoa 
y p<!rsonas. 

Lo-s medios 11gregan que· 
ta mayorla de los detenldoa, 
lo fueron por no portar do
cum<!nto, de ldentl!lcación. 

Por otra parte, cuerpos 
· de socorro dieron a conocer
que durante los pas:idos seis
dias. 15 personas han sido
a.sesinadas, once h:m des
aparetoido tras su detención
Y 7 resultaron heridas como
consecuencla de la violen
cla polltlca.

• 

mart•• 11 deJunlode1HS �ni>t:4 

EI embajador de EU, 

complacido por los avances 
democráticos en ·Guatemala 

• Gesti�nan próxima visita dei vicepresidente George Bush

GUATEMALA, 10 de Junto;- EI ·embalador de Eet• 
dos Unidos en Guatemala, Albérto Martinez, decl• 
ró que ai goblemo de su pais le complace la forma 
en que avanza el retomo a la democracia en este 
pais centroamerlcano, y en la medida en que se 
avance en ese terreno, Washington se verá más 
lncll'nado a acelerar la ayuda económica, técnica y 
financiara. 

Según EI Gr6flco, dlarto de la capital guatemal
teca, el dlplom,uco lndlcó que a su goblemo le li•
naron de satlafacclón dos hechos reclentes en la
vida polltlca de Guatemala, como son la entrega de
-la nueva Carta Magna y la convocatorla a las elec
'clones generalea dei 3 de novlembre próximo. 

Mlentras, el canclller guatemalteco, Fernando 
Andrade, se entrevlstd hoy en Wash_lngton con al
tos funclonarlos dei goblerno norteamertcano con
el fln de que ,ate redoble su apoyo ai proceso de
democratlzaclón en Guatemala, lndlcó a la AFP una
fuente dlplométlca guatemalteca 

EI canclller exploró en particular la ldea de un 
viaje a Guatemala de algdn alto funclonarlo dei g0s
biamo norteamertcano, poslblemente el vlcepreal
dente George Bush, para dejar claramente ,stable
cldo que a Estados Unidos no le lnteresa un proce
ao electoral viciado. En entrevistas hoy con el aae
sor de segurldad nac.lonal • dei presidente Ronal.d
Reagan, Robert McFartane, y _con el eecratarlo �
Estado, George Shultz, lndlcó la mlsma fuente. 
. Segi:in un reclente Informe de la organlzaclón W.O�

la "brutal'.' oampat'ta contràlnsurg�nte dei
goblerno·_ "guatemalteco contra unos seis mll

45 
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guerrtlleros que contaoan con unos 260 mil slmpa,,.zantes clviles, provocó la muerte o desapartclón de- entre 50 y 75 mil personas, destruyó 440 aldeas desplazó a clentos dé mlles de personas reublcó �entre 50 y 75 mil personas en los ···poioa de deHm>!lo, provocó destrucclones y empobreclmlentomaslvo, y aumentó la vlgllancla militar de las pobla-.clones con ai expanslón de bases y puestos militares y el encuadramlent_o de la poblaclón masculinaen patrullas clvlles. 
EI Informe, preparado por dos antrópologos asesores de la AIO, Kjell Enge y Chrlstlne Krueger, estlmó que unos 900 mil hombres de entre 18 y 60 anospreatan un dfa de aervlclo por mes en las patrullasClvlles, a las que reaponaablllzó de múltlples asesl-natos y abusos. 

· Dos dlputados de Alemanla Federal, · ErnstWalthemate y Frelmut Ouve, que vlsltaron Guatemala en febrero paaado, dljeron que, según un lnforme de la embajada de Estados Unidos en estacapital, mll 59 personas fueron aseslnadas y otraa732 desaparecleron en este país durante el ano1984. 
Los partamentarlos declararon que, según verslones perlodístlcas locales, fueron mil 570 las personas aaeslnadaa y mil 220 las secuestradaa enGuatemala durante el ano pasado. 

. EI Grupo de Apoyo Mutuo, que el pasado martesconmemoró su prlmer aniversario. de fundaclón,publicó una lista en la prensa local de 696 personasque fueron sec'Lestradas en 4tl pais desde 1980. IPSAFP, EFE Y ANSA 

Seg ,. . h _ un orgamsmo umarntario

Diez matanzas y 852 
asesinados. por 
el régimen guatemalteco 

en 11 meses 

15 de na�10 de 1925 11 EL DIA". 

GUATEMALA, 14 de mayo.- Dos 
mil 45 personas fueron .víctlmas 
dlrectas de la represl6n por parte 
dei EJérclto gubernamental 
guatemalteco entre novlembre de 
19tp y octubre de 1984, según un 
reeuento dei Comité Pro Justlcla 
y Paz de Guatemala. 

En 11 meses, las tropas dei 
réglmen militar aseslnaron a 852, 
personas, entre hombres, muje
res, anclanos y nlnos. 

Aslmlsmo, los efectlvos, 
castrenses reallzaron 10 - ma-, 
sacres en las que dleron muerte ai 
130 ciudadanos, l,ndlca el lnfor• 
me. 

Otros mil 63 guatemaltecos 
fueron desaparecidos por las 
fuerzas militares d_el goblerno, 
agrega. . · 

Las estadfstlcas fueron ela
boradas con base en los casos 
reportados à lã tnstltuclôn huma
nltarla, Indica el documento de 
214 p•ginas y un anexo de 239. 

la OLP en México, ai dlsertar en 
las Jornadas para conmemorar el 
XX aniversario dei inicio de la re-
voluclón palestina. 

EI Comité Pro-Justlcla y Paz 
advlerte que estos datos "no 
representan la totalldad de las 
vlolaclones de los derechos hu
manos en Guatemala". 

Muchos casos son denun
ciados o conocldos debldo a la 
represl6n gubernamental o ai 
control que eJerce el Departa
mento de lnformacl6n y Dlvulga. 
clon dei Ejérclto sobre los me
dlos de comunlcacl6n social dei 
país, puntuallza el recuento. 

DECLARACIONES DE OLP 

Por otra parte Guatemala es el 
pais n(Jmero uno. en reciblr 
asesorfa y armamento de Israel 
denuncl6 hov ,., reoresentante de 

. 

. ··. 
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1� O� en Méxlco._al dlsertar en 
las Jornadas pará conmemorar el 
XX anlyersarlo dei Inicio de la re
voluclõn palestina. 

En el acto Inaugural en el que 
también se celebra el dia de la 
lucha palestina, el representante 
Ooctor Ahmad Sobeh agregó que 
los asesores militares israelitas 
entran ai pais como "asesorés 
agrícolas", pero que son, ade
más, expertos en psicologia de 
guerrtlla y son quienes han ase
sorado las acciones contra
insurgentes como el plan "Tacho, 
Tortllla y Trabajo" (T.T.T.), y las 
aldeas modelo, lugar en donde se 
somete a la poblacíón civil ai 
control militar. 

Israel vende a Guatemaia 
aviones, armas ligeras y actual
mente asesora la fábrica de mu
niclones para estas armas en es
te pais y un centro de telecomuni
caciones que se encuentra en la 
parte posterior dei Palacio Na
cional, equipado coo aparatos 
lsraelfes, aflrmó Sobeh. 

Recordó el representante que, 
desde el perlodo 71.-81, Israel era 
el único asesor y proveedor de ar-

mas para esta naciôn, como 10 re
conocleron en su momento el 
derrocado presidente Lucas 
Garcia y actualmente el general 
Mejla Vlctores, quien ha dicho 
que "Israel es ei amigo número· 
uno de Guatemala." 

La presencia de Israel en -
Centroamérlca es un hecho cons
tatable dijo, la prensa de Estados 
Unidos e Israel lo confirman, 
ejemplos existen muchos, como· 
el caso en 1984, cuando en Miami 
se descubriô un caraamento de 
12 mil fusiles con destino a 
Guatemala, y ai ser cuestionado 
el goblerno de Israel sobre todo 
declaró que era un "regalo", y ai 
cuarto dia el barco que transpor
taba el armamento continuó su 
camlno. SALPRESS y CERIGUA. 

• 

unomRBuno 

domingo 12 de mayo de 1985

Se pron:uncia la Iglesia d� Guate�alá 
por un· sistema de sociedad ;más justo 

GUATEMALA, 11 de mayo (Enfoprensa, IPS, 
AFP y UPII. - La lglesia Católica de Guatemala 
advirtió que la criais que afecta ai país puede aer 
consecuencia de un modelo económico equivo
cado, por lo que ae pronunció por "un nuevo 
sistema de soc:ledad" qOe procuFe el bien -
común, mediante una "economia nacionalis-
�". 

Para el arzobispo de Guatemaia, Próspero 
Pef'lados de Barrio, y el obilpo..auxiliar de esa ar
quidiócesis, .Juan Gerardi, quien ea adem6s pre
sidente y secretario de la Confer8f!cia Episcopal 
de este pals, el actuàl modelo de desarrollo ha 
lido promovido por y en proveého de las clases 
dominantes . y manifestaron su preocupación 
por el hecho de que algunos secto�es estén pro
ponlendo como so lucfón a la crilÍI "un líberalis· 
mo a ultranza." •. -

Los prelados ailadieron que es neceurio que 
tod9s los aectores de la población particlpen én 
la búsqueda de medlos que hagan m6s efectlva 
y justa la repartición de la riqueza que se genera 
con el trabajo y et esfuerzo. 

. "Oebemos dapertar y sÚlcitar un .verdadero 
Nntimiento y espf rltu pat�ico c,ue anteponga 
el bien de Guatemala y de los guatemaltecos a 
los lnteresea de los grupos económicos o de 
partidos polfticos", puntualizaron Pel\ados dei 
Barrio y Gerardi. 

Mãs adelante dijeron que su competencia no 
está en los campos econótnico y polltic!), y por 
lo tanto no pueden plantear soluciones de orden 
técnico, pero expresaron que están dispuestos 
a hacer aportes en el campo que les es propio: 
el espiritual, ético y moral. · 

La poUtica y la economía, explicaron no 
pueden eer independientes de las normas éticas 
y morales y debe encaininarse hacia el bien 
común para- hacttr realidad la justicia en todas 
sus formas .. 

Posteriormente_aubrayaron que no se pueden 
P. :eptar soluciones liberales a ultranza para sa·
car ai pais de la e� en que se encuentra in
merso porque éatas se basan'en una libertad in
dividual irreatric� que limita las funciones dei
Estado.a "mero vigilante o policla de las leeyes
económiC!ls de la oferta y la demanda".

·Aceptarla, "aerfa comprometer, y muy se
. riamente, el verdadero deaarrollo_.conómico 
dei país, entendido como la superación dei 
hombre y de todos los hombres guatemaltecos 
dentro de un desarrollo integral y armónico". 

Hace 15 .. dfu, el nuevo ministro de Economia, 
Armaodo Gondlez, dljo -que el país sufrla la pe· 
or criais de los óltlmos tlempos y que reflejo de 
ello era que se· habla l!ltrocedido a las condi
ciones que exiatfan en 1976. 
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3 DE MAYO DE 1� 

En Guatemala los Derechos 

Huma·nos son subversivos 

Los abajo firmantes expresamos nuestro repudio a los crírnenes-cometi
dos por la dictadura militai: guatemalteca en contra del GRUPO DE 
APOYO MUTUO (GAM}, organización que pugna por la aparición con 
vida de sus familiares desaparecidos. 

El pasado 31 de marzo apareció e} cadáver mutilado de HECTOR 
ORLANDO GO�EZ, miembro dei GAM, y el 5 de abril füe asesinada 
ROSAlUO GODOY, VICEPRESIDENT A DEL GAM, junto con su 
hijo de escasos dos anos y·su joven hermano de 21 anos de edad. Cones-. 
tas criminales acciones el régimen pretende silenciar un movimiento que 
dia a día cobra fuerza porq"ue se sustenta en una realidad inocultable: EN 
GUATEMALA HAY ALREDEDOR DE TREINTA Y CINCO MIL 
DESAPARECIDOS. 

Para los militares guatemaltecos no existe la Declaración Universal de 
los Derechos dei Hombre: pedir que se respete el derecho a la vida es sub-; 
versión. Los padres, los esposos, los hijos, los hermanos de los miles de 
desaparecidos están obligados a callar y a aceptar resignadamente los· 
atropellos más viles contra la persona humana. 

Esta es una evidencia más de la naturaleza genocida dei régimen militar 
guatemalteco, que en los últimos meses ha pretendido enganar a la opi
nión pública internacional con el anuncio de un supuesto camino hacia 
la democracia y de una promesa de mejoría en la situación de respeto a 
los derechos humanos.· 

EXPRESAMOS NUESTRO MAS FIRME RESPALDO AL GRUPO DE APOYO MU, 
ruo y EXIGIMOS SEA RESPETADA LA VIDA DE sus MIEMBROS. 

México, D. F., a 3 de inayo de 1985. 

R.">ron .. hlc J. la ruhli<ación, Tania Ahwn 
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ACTA_DE LA HABANA 
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En la ·ci'udad de La Habana, del 15 .al 1·8 de ·julio de 1985, se. 
reunió la Conferencia Sindical dé los Trabajad�res de América Latina 

_y el-�aribe ·sobre la Deuda Extern�. 

Esta Conferencia contá con la presencia de dirigentes de 46 
Centrales o Confederaciones Sindicales Nacionales, 135 Organismos· 
Sindicales Pro{�sion�les o Te�ritóriales, 16 Orga�ii�cion�s Ca�pe
s_inas, así como 9 Organizacióne� y Organismos Regionales e �nter- .. 
nacionales. En tota_l, 'participaron �n la Conferencia 336 sindica
l is tas, pertenec.,j_entes a 197 organ_izaciones, y procedentes de 29 .. 

··países de América Latina y·el Cáribe.
� . . 

.. 
, .. -

Resultó unânime el crft�rio de que esta Conferenciá constituyó 
el ev':nto más amplio, unitarío y repr.esentativo realizado· por el 
mo�imiçnto sihdi�al organiz�do de América Latina y-el Caribe. 

De ip.:ual formá,. i'os diri.14entes sindicales· y campesinos· pre_;entes, 
subiayaron el carácter oportuno y necesaric d� esta reunión, que tuvo 

- lu:g,-H en un mamente crucial para la independencia polítiéa y econ6tnica,
y para· el porvenir de los pueb1os de ·1a región.

�- - -· -

Los participantes se refirieron a_ la extrema· gr·aveda_d de la 
crisis económica actual,-cuya·agudización afecta a la América Latina 
y el Ca�ibe, y coloca a �os países del área en una �itu�ción a6n peor 
que la· experimentada durante la _época de· la llam�da Gran Depr_esión de 
los anos 30. El ProductQ _I_nterno Bruto· â. ni vel latinoarriericano crec1.ó 
sólo 1,7% en 1981, descendió en términos absolutos in 1982 y 198j a 
niveles de -1% y -3% respectivamente y creció _un débi.l. e in�uficiente 
2,6t en 1984. Este ha significado que, en términos de Producto Interno_ 
Bruto por habitante, América Latina y el Caribe han descepdido a los 

.niveles que tepían unos 10 anos atrás. 

Numerosos participantes hicieron énf�sis en la trágic� situación 
económica y social que padec�n- los pueblos latinoamericanos sumidos 
en la crisis, principalmente los trabajadores de Ia'ciudad y el campo, 
víctimas del de�empleÓ, el deterioro de los niv�·les de' vida y �l · aumento 
alarmante de la pobreza e�trema, e hicieron referenci� a-los cambies 
estructuralés internos que requiere la solución definitiva de estas 

. problemas. 

Se destacá al respecto que. en América· Latina 
unos 56 mil lones de desempl eados t.otales· y unas 
pleados, -r,>i se consider,a el subemp'l.eo. · No menos 

y el Caribe exist�n 
110 millones de desem� 
dei 40% de la·población 
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l_é!;ltinoan�ericana vive en los límite·s inf.eriores LI� la pobreza crítica 
y'un 30% por debajo de esos límites. 

�La totalidad de los participantes pusa de relieve que la deuda 
externa es la rnanifestaci6n mãs dramáticia de la actual crisis, así 
corno el más i�portante factor que no s6lo tiende a �rofundizarla, sino 
��e impide la recuperaci6n econ6mica, bloquea to�� posibilidad de 
desarroll6, somete � nuestros pueblos y en especial� los trabajadores

, . 
_a insoportables políticas restrictivas de sus �iveles de vida y com�ro-
·mete nuestra _sdberanía al profundizar la dependencia respecto a los

. -... ,._ -

bancos acreed�res, �l FMI y a los go�iernos de los paises industriali-
zados que cdntrolan las decisione� en este organismo.

Loé participantes anali7�ro� los �lementos"más importantes del
proceso de rápido endeudamie�to latinoamericano y las causas que lo
explican. Sefialaron-que esas causas ss encuentran en los pr�ncipios
del funcionamienlo-dcl actt1al e i�justo orden ecan6mico internacional,
en especial al intercambio desigual que ncs obligi a vender cada vez
más barato y compra� cada vez más caro, .Y que s6lo en 1984 repr_sent6
p�rctictas por unos �O mil millones de d6lares; el proteccionismo y la
práct i ca de 1 dumping basados en la egoísta pol í t.i. ca de subs idi os a
�rcduct0s qtie no podrian co�petir en los mercados'y contradicen las
h.ip6c ri tas acthés ior.es re t6ri cas al 1 ibre comerei o qüe frecur.n teme ri t.e
hac�n los Gobíernos de Estados Unidos y de la Comuni.d�d E��n6mica

·, . 

Europea. Los �fectos combinados de las altas tasas de inle��s y de
la s�brevalorRci6n del d6lar, que han representado un casto adicional
de- 45 mil millones de d6lares anuales pari las econcmías de la re�i6n
al aumentar�los pagos por intereses, provocan el crecimjento de la
·ruga de capitales -que alcanza en el mismo período más de 10.mil
millones de d6lar�s-,·e1 · casto de las arnoftizaciones.-�n-d6lares y
agravan la inflaci6n.

Tarnbién se destac6 por los participantes la irresponsabilidad 
A 

de la banca acreedora que en 1� compet�ncia �or colocar sus capital�s Y
en forma de préstamos, pasaron por encima de las normas de seguridad·
bancaria e indujeron a los países de la regi6n a contr�er deudas para
sost':'!ner las cuantiosas ganancias que dicha hanca ha obtenido y
continúa obteniendo.

Se manifestá tàmbién unanirnidad en c.uanto a la c0ndena a la polí
tica y los principias de actuaci6n del FMI, insti tuci6n que·' refleja 1.'as 

. . . 
• I 

. 

interese� de la banca acreedora y de los gobiernos que lo crearon y lo 
controlan. El FMI, con su rígido enfoque monetarist�, que s6lo atiende 
�l comportamiento de las variables monetarias y del.equilibrio fiscal, 

• 
I 

en tanto muestra total. indi_ferencia por· 1as duras real idades ·soêial�s 
_de América Latina y·el Caribe, el desemple6 y el empobrecimierito de 
los trabajadores, está desempenando un fun-esto papel .. l-la demostrado 
ser el gendarme al cuidado de los benefícios de los bancos y la insti
tución q·ue tiene la misión de ejercer no sólo la supervisión, sino 
tambi6n ia represi6n económica sobr� los p�ísis latinoame�icanos. 
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Los participante� coincidieron en calificRr corno falsas soluciones 
del problema de la_ deuda-las continuas renegociaciones que, a un alto 
costa y bajo las o�inosas condici�nes im�uestas· por el FMI, sólo sirven 
para prolongar· la ag,;mía y reforzar ·1a d�pendencia y el sometimiento 
de nuestros. países. 

La crisis de 1� deuda, apuntaron, es como un dogal asfi�iant� 
en torno al cuello de los pueblos y a los trabajadores latinoam�ricanos 
y carib .. cfíos. Apretarlo más _equivale a la muerte. La única· alterna
tiva es enc\.9.rar con firmeza, dignidacl,, unidacl y solidaridad este 
desafio a que nos enfrentamos. 

e La gran rnayoría çle los participantes se pronunció porque la det.tda 

·-

exte�na sea anulada. Otros sindicalistas present�ron variantes de 
mora·'toria, suspensi·ón inmediata de pagos, o postérgación por un 
detérminado n6mero de afios,incluidos los intereses. No obstante 
todos c6incidieron en su carâcter impagable .. 

Esta soluci6n planteada es actu�lrnente condici6n indispensable 
para·iniciar la recuperación econ6mica y de los niveies de empleo, 
educa�ión, salud y seguridad social en América Latina y il Caribe, e 
incluso para àspi rar ·a ej e rce r una ve rda.de ra soberanía sobre nues tros 
destinos políticos y econ6rnicos, a ·partir de· la elirninaci6n de ese 
instrumento de dependencia y coerci6n foráneas. ·Los participantes 
enfa ti zaron tambi én que ·1a anulac ión, mo rataria, suspens:i, ón inme.diata 
de pagos, o postcrgación por un determinado número de anos de· la 
deuda y sus interes�s es indispensable para la supervivencia de los 
p '0cescs de apertura democrática en la región y expresaroí1 que, si se 
pre tend·i_e r_a continuar e obrando, a toda· costa e sa deud.a' ocurrirían estallido·s 
sociales gene�alizados, como consecuencia de la insoportable _situàción 
a que han sido llevados los trabajadores y las masas pópularesj 

Ya algunos pueblos d� la región, con su heroica resistencia frente 
a 1 as impos iciones de 1· FMI, han subrayado drarn�'.i t icamente el agotamiento 
de estas límites. 

� 

También se registrá amplia coincidencia sobre la necesidé\.d de 
vincular i11d�solublement� la solución plan�eada al probl�ma de la deud� 
externa c0n el establecirniento del Nuevo Orden Económico Internacional, 
cuyos pri1::ipi6s fueron aprobados por la Asamblea General de las 
Naciones Vnid�s en 1974. Los participantes afirmaron que, de no ser 
eliminados fenómenos de efectos tan negativos para América Latina y 
e 1 Car ibe, como e 1 ·in te rcamqi o cté sigual, 1 a injusta práctica del · 

. . 

proteccionismo que af�cta a nuestros países, la acci6n inqontrolada 
da·· las empresas transn'acionales, las manipul�ciones monetarias 
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y financieras que e�tablecen altas tasai de interés y propician la 
sobrevaloración del d6lai, entre otras, en plazo no muy largo,se 
agotaría el alivio resultante a co�to plaza y volveríamos a encon
trarnos en similar o pepr situación que la actual. 

De igual.'forma, una gran mayoría dio.apoyo a la idea acerca del impres
cindible ejercicio de la más firme y solidaria unidad latinoamericana 
para que, junto· a· lat -acciones frente a la deuda externa y la lucha 
Rºr el estab1'lecimiento del Nuevo Orden Económico Internacional, 
avancemos resueltamente hacia la integración económica re�ional y 
la utilicemds como un poderoso media parA el desarrollo económico, 
el fortalecimient� de la capa6idad de negociación y la Plevación del 
nível de vida de los t�abajadores y de iodas nuestros pueblos . 

• 

. En correspondenc·ia con lo anterior, la Conferencia estuvo de e 
acuerdo en que los sindicalistas participantes en ella se_dirijan a 
las respectivas organizaciones a que pertenecen, y les propon�an 
mcvilizar a los trabajadores, :Y hacer suyas! estas tres·b,nderas d� 
lucha: 

·iPor la anulación, moratoria, -suspensión inmediata de pa�os, o
postergàcíón indefinida de la.deuda externa, incluídos los i�tereses! 

.. 

jPor el establecimiento del Nuevo Orden Económico Internacional! 

iPor la'unidad latinoamericana y caribena! iPor el avan�e hacia 
formas de integración económica de América Latina y el Caribe, al 
servicio del desarrollo y la independencia de nuestros países! 

Las dirigentes �indi�a1es �sisteAtei coi�ci�ieron también plena
m(nte en senalar que, para hacer realidad estos obj�tivos y·frente a 
la gravedad de _la crisis que sufren ·por iS[ual todos los t'rabaj adàres 

-y·pueblos de la región, es iridispensable que las aistintas tendencias 
y vertientes del movimiento sindical contin6en trabajando para hallar 
una amplia base de acuerdo, de carácter práctico, que nos permita una 
contribución · cada_vez más �fectiva � la lucha por Los derechos de 
nuestros afiliados y nuestros países, ·sin menoscabo de nuestras 
respectivas poiicione�, y como ex�resión def sen�ido de responsabi-
lidad históricia y el espíritu latinoamericanista y caribeílo que a 
todos nos alienta. 

Los p��ticipantes en la Conferencia destacaron asimismo, que 
la car·rera armamentista y las políticas de injer�ncismo y a�resión 
agudizan la .crisis econ6mica, �epercuten negativam�nte ·sobre la 
deuda externa· y sustraen los recursos necesarios al desarrollo. 
Por lo tanto, subrayaron que la �ucha por la disminución de los 

.. p 
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gastos militares se halla indisolublement� vinculada a la lucha por 
la��J y al desarrollo de nuestros pueblos.

Estuvieron de acuerdo, unánimemente, en que esta reunión hizo 
una histórica contribuci6n a ese objetivq al propicifr un diâlogo 
ejemplarmente democrático, respetuoso y en· un plano de absoluta 
igualdad de todas las corri�nt�s dcl sindicalismo continental, 
en el q11e cada dirigente puda expor°1er los criterios del movimiento 
sincti·cal de su país; de su organización, o sUs _propias opinióijes 
personales, seg6n el caso; en un marco de plena libertad� 

La Central de Trabajadores de Cuba, como crganización responsa
bilizada con la preparación del evento, subrayó �esde el primer 
momento·que no se pretendía que esta Conferencia condujera a acuerdos 
de carfe�ter resolutivo·. No cbstarite ello, en el transcurso de la 
reuni6n se pusa de manifiesto el amplio consenso .de los sindicalistas 
participantes,.en el sentido de adoptan recomendaciones d, acción 
y tr�sl�darlas a la consider�ción de las diferentes'.organizaciones 
a que pert�necen los dirigentes sindicales reunidos en La Habana. 

La� proposiciones acoidadas, que recogen el sentir de la inmensa 
mayoría de los �articipantes, son las siguientes: · 

1. Prcponer al movimiento sindical organizado que exija de los gobi�rnos
rle sus respect·i vos paíse_s la adopción de medidas condu_centes a la
anulación, moratoria, suspensión in·mediata de pagos, o postergación·
per un determinado 1·,úmero de a.nos del pago de la �eud_a externa y
los interese�, y la solidaridad con los demás p�íses de América
!.,atina y el Caribc que asuman esta'misma posición.

2. Suy;erir a las organizacicrnes obr·eras que, de acuerdo con las
condiciones concretas de cada país, promuevan la incorporación

.de los gobiernos a un frente unido de países deudorei de
América Latina y el Caribe, que pueda ser.vir como interlocutor 
frente a la banca privada, los organismos financieros interna
cionales y _los gobiernos de los países industrializados 
ncreedores. 

3. Recomendar que los dirigentes. sindicales y campesinos partici
pantes en el éncuentro propongan a las organizaciones·a que

,pertenecen continuar ei anâlisis del problema de la deuda 
externa con la más amplia participación p�sible, a fin de tratar 
de arribar a un criterio común sobre sus causas, sus repercu
siones_y la estrategia de lucha que se debe seguir frente a esta 

·-:�'l;.,.;.; situación en cada pais.
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4. Trasladar a las organizaciones sindicales y campesinas la
sugerencia de que, en la lucha por la -sol�di6n del problema
de la deuda se vinculen estrechamente a otras fuerzas sociales·
y sus correspondie�tes organizaciones, como son los
estudiant�s y jóvenes, intelectuales, empresarios, sectores
religiosos, feme�inos, pobladores, organismos.de.defensa de
los derechos hum.anos e insti tuciones de los profesi onales
universitaiios y educadores.

5. Hacer llega.r los. ré sul tados de la Conferencia a los j efes de
Estado o Goh,ierno de los países· de Am_érica Latina y el Caribe,
a la Organización de Naciones Unidas y los ·organ�smos económicos
globales y regionales que forman µ·arte de .su · sistema, al SELA, e
a los gobiernos e insiituciones financieras oficiales y privad�s
de los paíse� acreedores, y a tridás aquellas personalidades
y_organizaciones que s� considere oportuno.

6. Efectaar la más· ·ampli� divu;l.gación, de los resultados de ia
Conferencia entre los trabajadores y pueblos respectivos, así
como la información disponible sobre la cris�s económica que
sufren los países de nuestra región y sus pr_incipales manifes
taciones, in primer lugar la deuda externa.

7. Apoyar las próximas.�cciones unitarias del movimiento sindical
latinoamericano y caribeno, que podrí�n inclui� 1� creación de
los mecanismos d� coordinadión propuestos con fuerza en esta
Conferencia.por la mayoría de los participantes, a fin de 
impulsar hacia. obj eti v_os superiores la lucha de _'los trabajadores
organizados del continente frente a los problemas que plantea
la deuda externa.

8. Convocar a todos los trabajadores y a todas las organizaci�nes
sindicales de América Latina y el Cari�e a la reaiización,el
próximo 23 de · octubre,de un día de acción continental contra
·la deuda externa y sus.catastróficos efectos sobre la vida
económica.y saciai de nues�ros países. '

1 

9. Brindar apoyo a todas las convoc�torias regio�ales.o subregio-
nales sobre el tema de la deuda externa, como� p6r ejemplo, la
Conferencia Sindical convocada por las centrales sindicales
del Cone Sur, la que· se realizarâ a . finales'de �ste afio; así
como a la celebraci,ón de la próxima Conferencia Sindical .de
los Trabajadores de América Latina y el Caribe, a realizarse
en Bolivia, convocada por la Central Obrera Boliviana, i fin
de dar continuidad a este esfuerzo y patentizar, al mismo tiempo,

e 
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la solidaridad con los trab�jaddres de ese hermano país que 
es uno de los que con mayor r�gor sufre actualmente las 
consecuencias destructivas de ia.crisis e�on6mica y la 
deuda externa.

Los participantes en la Conferencia, inspi rà.dos e:·� -e l legado 
. histórico inscrito en el l ibro sagrado de los mayas: "Oue' 

todos se levanten, que se llame a todos, que no haya ni uno 
ni dos eritre nosotros que se.quede atrás", reiteran,, finalmente, 
e 1 ·cqmp,_romi so de -luchar: 

PRTMERO: iPOR LA ANULACION, MORATORIA, SUSPENSION INMEDIATA DE 
PAGOS O POSTERGACION INDEFINIDA DE LA DEUDA EXTERNA, INCLUIDOS 
LOS INTERESZS! 
·' 

SEGUNDO: iPOR EL ESTABLECIMIENTO DEL �UEVO ORDEN ECONÓMICO 
INTERNACIONAL! 

TERtERO: iPOR LA UNIDAD LATINOAMERICANA Y CARIBEílA! jPOR EL 
AVANCE HACIA FORMAS DE INTEGRACION E·coNOMICAs· DE AMERICA LATINA 
Y EL CARIBE, AL SERVICIO DEL DESARROLLO Y LA INDEPENDENCIA DE 
NUESTROSPAISES! 

Y para dejar constancia.de la presente, suscriben todos los 
participantes a los 18 d�as del mes de julio de 19�5. 

. .. 

' 

•
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Compromisso de Havana 

N6s, participantes brasileiros ao Encontro sobre.a 

dívida externa, realizado em Havana, ·de 30 de julho a 3 de agos 

to de 1985, acordamos a seguinte declaração: 

Este Encontro� um acontecimento f�ndam�ntal para 

o avanço na resoluçã� justa do problema mais grave que enfren

tam os países do Terceiro Mundo. _A presen·ça maciça de represen

tantes do continente - ·delegados de governos, ex-chefes de Es

tado, .dirigentes políticos das principais forças partidárias e

de organizações de massa, religiosos, empresários, intelectuais ·

e personalidades latinoamericanas - expressando as mais varia

das tendências ideol6gicas, numa demonstração clara de pluralis 

mo e ampla participação, garante para o Encontro um lugar deci

sivo no encaminhamento do problema da dívi.da externa.

Consideramos absurda e anômala a inexistência de 

relações diplomáticas, comerciais e·culturais entre os governos 

do Brasil e de Cuba. Aproveitamos esta oportunidade para nos 

pronunciarmos·pelo imediato reatamento de relaçôes entre os 

dois países . 

Apesar de todas essas_ dificuldades, . uma ampla dele 

gaçao representativa da quase totalidade do espectro político 

brasileiro compareceu a esse Encontro, evidenciando uma vez mais 

que não existe obstáculo capaz de separar os povos� quando os 

problemas que os. afligem têm as mesmas ca�sa� e seus destinos 

impõem o caminhar conjunto na sua solução. Significa, ao mesmo 
- 1 

-

tempo, um passo a mais na integraçao efetiva do Brasil ao con 

tinente latinoamericano, com o qual compartilha a história, os 

problemas e o destino. 

Dentro da pluralidade de forças presentes,· a dele 

gaçao brasileira constatou a existência de um amplo consenso, 

que se expressa nos seguintes pontos: 

A dívida externa brasileira foi contraída a reve 
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lia de nosso povo, e o volume acumulado se constitui hoje em dia, 
apenas no que se refere ao pagamento.dqs_ juros, numa hipoteca in 
�vportável, por seu imenso custo social, que ameaça inclusive o 

�� 
p�bcesso de redemocratizaçã� do piís. S� trata, portanto, de um 
problema político, que não pode ser reduzido .a suas dim::msões eco 

nômicas. 

As condições impostas pelo FMI aoq países devedores 

sao inaceitáveis, porque sobre eles descarrega� todo o�peso da 

crise internacional, determinando a desestruturação.de suas eco 

nomias, obrigadas a p�gar · taxas de juros escorchantes. Forros trans 

formados-em exportadores.de capitais, e j� pagamos muito além do 

que nos foi emprestado.· 

Esse mecanismo perverso financia a recuperaçao das 

grandes potências capitalistas e o armamentismo dos EUA. que assim 

exportam sua crise para a periferia. 

�, portanto, imperativo questionar a natureza e moda

lidade de dívida externa, porque, em si mesma, ela significa a 

alienação da soberania nacional, a impossibilidade da retomada 

do crescimento, o empobrecimento crescente do povo, com todas as 

suas consequências sociais e políticas. Nesta persp�ctiva, deve

se estancar imediatamente a transferência-de recursos reais para 

o exterior.

Somente a coordenação e articulação dos devedores da 

América Latina e de todo o Terceiro Mundo, fundadas em uma posl 

ção comum, permitirão a defesa contra as retalL::3:ções dos credores 
e organismos internacionais a seu serviço. 

Esta coordenação possibilitará uma crescente e, mais 

que nunca, impostergável integração de nossas econo:nias '? a trans_for
mação da atual ordem econômiça internacional - �os planos monetá 

rio, cambial, comercial e tecnológico - em uma'nova ordem fu nda 

da na paz, na colaboração e no intercâmbio justos entre todos os 

países. 

t necess�rio um gigantesco esforço por parte de to 

das as orgunizaçõcs partidárias, sindicais e populares para a cons 

cientizaç�o, mobilização e organizaç�o do povo sobre o tema d a  
divida externa, tirando-o do âmbito exclusivo dos banq�eiros e 
dos gover?os, pQra pass5-lo �s mãos dos que realmente constrõem 
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o dia-a-dia da América Latina •.

Dentro �o espírito pluralista que marcou este En6on � 

tro, manifestamos nossa disposição de.construir no Brasil, em· ca 

da µma de nossas áreas .de intervenção· -·Parlamento, partidos, igre 
, . 

jas, movim�nto sindical urbano e rural, universidades, entidade� 

representativas da sociedade, bairros e periferia �, urna· forte 

consciência nacional sobre a impossibilidade definitiva de subrne 

ter �osso povo a· condições sociais e econômicas cada vez piores, 
' . 

... para s� pagir a divida exter�a. 

Assumimos º· compromisso públi;o de envidar todos· os 

_esforços possíveis ·para· fortalecer e viabilizar a realização, no 

dia 23. de outubro, de um dia continental de l�ta contra a dívida 
externa., assim como a de ·divulgar da forma mais amI!la possível os 

objetivos·básicos deste Encontro. Igualmente trabalharemos para 

uma efetiva coordenação latinoameriçana na lµta continental con 

tra a dívida externa. 

ASSINATURAS: 

1. Severo Gomes - Senador PMDB/SP - Empresário

2. Luís Inácio Lula da Silva - Pres. Partido dos Trab. Metalúrgico

3. 

4. 

. sli:idicalista 

Boc�iuva Cunha - Dep. Fed. PDT/RJ 

Frei Beto - Igreja Católicà 

5. Hélio Fernandes - Jornalista Tribuna qa Imprensa - RJ

6. 

7. 

8. 

Marcelo Bairão 

Luiz Pinguelli Rosa - Fisico/RJ 

Luiz Fernando Victor - Empresário 

9. Octávio Ianni - Sociólogo/SP

10. Fran�isco Julião - PDT/PE

11. Maria Beatriz de Carvalho

12. Wilson Santarosa - CUT
13. Márcio Moreira.Alves - PMDB/RJ

14. Emir Sader - Intelectual

15. Márcio Almeida - Dep. Est. PMDB/PR

16. Haroldo Sanford - Dep. Fed. PMDB/CE

17. Maria Jos� Benctton

" 

i 
, 

18. Cláudio Campos - MR.:..8 (Movimento Revolucionário 8 de outubro) 
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: 19. Avelino Ganzer - Vice-Pres. CUT - Agricultor 
20. Darcy Passo� - _Dep. Fed. PMDB/SP
21. Nilza Port - srIQF/SP - Sindicalista
22. Reginaldo Muniz

. . 
. 

23.- Andrei M. de �lmeida - Jornalista/Sindicalista/DF - PCB
24. Paulo Davidoff - Economista/UNICAMP-SP
25. Luiz Alberto e. Fontes
26. Luiz Gonzaga -Belluzzo - Economista - PMDB/SP
27. Alberto Castiel - Mov. Bras. Pelo.Desarmam. e Pela Paz
28. 

. 29. 
30. 
31. 
32. 
33. 

. \ 

Saulo Garlipe 
Sether Raro.alho 
Raimundo Jinkings - PCB/PA - Direção Nacional 
Giocondo Dias - PCB. - Presidente 
Paulo �e Tarso Vericeslau - Economista/SP 

. . 

João Herrmann Neto - Dep. Fed. PMDB/SP 
34. ·Maria Cláudíà Herrmann
:35� Theotonio dos Santos - PDT
36. Annez Aridraus Troyano - DIEESE/SP.

. .  

37. José Paulo Netto - Intelectual - Direção
Rocha Barros - Físico - PCB/SP

Na.e. PCB 
38. 
39. Paulo Schilling - Economista-PT/Si?
40. Tarcísio Holanda - Jornalista/DF
41. Heber Maranhão - Partido da Mob�liz. Nac./RJ
42. Nilson Arafijo de s6uza � MR-8.
43. 
44. 

Margarida Genevois - Comissão Justiça e Paz/SP 
Heleieth Saffioti - PMDB/SP 

45. Clovis Ilgenfritz da Silva Exec. Nac./PT/Pres. Fed. Nac. 
. Argui tetos •

46. Alípio Casali -- Vice-Reitor PUC/S�
47. Mirian Goldenberg - Coord. do INESC - RJ
48. Celso Matsuda - Vereador-PFL/SP
49. Dal�� Dallari - Advogado/SP
50. Jacques D'Ornellas - Dep. Fed. PDT/RJ
51. Cristina Tavares - riep. Fed. PMDB/PE
52. Luiz Eduardo Greenhalg - PT- Secret. Rel. Internacionais
53 •. Hélio Bicudo - PT - Direção Nacional - Advog�do

54. Luis Carlos Prestes
55. Rosiane Scola - Religiosa - Congr. Imac�lada·conc�ição
5�. Francisco Weffórt - Secret. �eral PT Sociólogo

.4. 
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57. Jair Meneguelli - Pres. CUT - Central Onica dos rrabalhadores 

58.· Paulo Sand�oni Economista PT 

.59. Lucélia Sant6s - Artista PT - Co1. Verde 

6_0-�··_.: John Neschling - Músico - Col. Verde/RJ
• �, '.> o 

61. Marilena Chavi - Filósofa - PT ·

62. 

63. 

Marco Ant6nio Piva - Secr. Rel. Internaci6nais/PT/SP 

Paulo Vannuchi - CEPIS E PT/SP 

64. Lúcia Lopes Barbieri Fed. das Mulher�s P�ulist�s/SP ·· 

65. 

66. 

67 • 

68. 

69. 

70. 

71. 

72. 

73. 

74. 

75. 

76. 

77. 

Lais Helena Novaes - PMDB 

Ana Maria da Silva - Fed. das Mulheres Paulistas/SP 

José Graziano da Silva - ·PT 

Marco Ant6nio Coelho Filho - Jornalista/SP 

Roberto Freire - Dep. Fed. e Membro Direção Nac. PCB/PE 

Suely Caldas - Jornalista/SP 

João Carlos de Oliveira Neto - ·Jornalista-PCB/SP 

A�gemiro Ferreira - Jornalista/SP 

Aristóteles de Andrade - Jornalista-PCB/RJ 

Ricardo Moraes � Jornalista/SP 

Carloi Conde - Jornalista/SP 

Rui Mauro Marini 

Emidio Perondi Dep. Fed. PDS/R� 

) 
1 
i 

' ., 

. 5. 
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GABINETE 
ºº 

CARDEAL ARCEBISPO 

OE 

aÃO ,-AULO 

Excelentíssimo Senhor Fidel Castro 
";'!'l'i!..-� - ' 

DD. Pr·é!s iden te do Conselho de Estado e do Governo Cubano

· Prezados Senhores •. • 

Sensibilizado, com-o convite recebido para participardes� 
sa anilise conj�nta sobre a dívida �xterna da América Latina e do 
Caribe no contexto-�a crise econ6mica internacional,· e impossibili 
tado de comparecer;· devido a inGmeras tarefas; venho manifestar -
meus votos de que a reunião seja especialmenie proveitosa para a 
grande maioria de pobres q�e habita os nossos países. 

À luz do Evangelho de Cristo, da doutrina social da Igre
ja e das·manifestações do Papa João Paulo II� qu�ro especificar al 
guns pontos b�sicos que me parecem fundamentais no que concerne ao 
terna em debate: 

1. Não hi-possibilidade real de o povo latino-americano e
caribenho arcar com o peso do pagamento das dívidas colossais con
trafd�s Pº! nossos·governos. Nem mesmo é viivel continuar �agando 
os altos juros 'às· cus tas do sacrifício de nosso des envolvimento e 
bem-estar; 

. � 

2. A questão da dívida, antes de ser financeira, é _f4nda
mentalmente p9lítica e, corno tal, deve ser encarada. O ·que esti_em 
jogo nio são as contas dos credores internacionais, mas a vidi de 
milhÕ�s de pessoas que não podem sofier � permanente ameaça de me
didas recessivas e do desemprego que traz ·a misér�a e a morte; 

3. Os direitos humanos exigem que todoi os homens de boa�
_vontade do Continente e do Carib�, todos 6s setores responsiveis, 
unam-se na busca urgente de urna solução realista para a questão dà 
dívida externa, de modo a preservar a soberania de nossas nações .e

'· 
. 

a resguardar o princípio de que o compromisso primeiro de .nossos 
governos não é com os .credores� mas sim com os povos que represen
tam; 

4. A defesa intransigente do princípio de autodeterrnina-
. çao de nossos povos requer o fim da interférência de organismos in

ternacionais··na administração financeira de nossas nações. E sendo 
o Governo coisa piiblica, todos os documentos firmados com tais or-
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DO 

CARDEAL ARCEBISPO 

º" 

a.Ão �AULO 

ganismos devem ser de_ imediato conhecimento da opinião p�blica; 

S. e urgente o estabelecimento de bases concretas de 
4

f

1í;.,�:.,�\ 

Úma···'Nova Ordem Econômica Internacionál, · na qual sejam suprimidas 
as relações desiguàis entre países ricos e pobres e assegurada 
ao Terceiro Mundo o direito inalienável -de reger seu próprio des
tino, livre da inger;ncia imperialista e de medidas espoliativas 
nas relações de cpm;rcio internacional. 

'Con�iante no êxito deste importante evento, rogo .a Deus 
que infunda em nossos coraçoes a bern-aventurin�a da fome e da se7 
de de Justiça, a fim de �ermos sempre fi�is is aspirações liberta

·doras de nossos povos.

Acolham minha saudação fraterna. 

__ são Paulo, 26-de julho de 1985

. �� l�� 1;· · tnJ., Jf_
�lo Ev�risto, CARDEAL ARN§� 

_·Arcebispo Metropolitano 
de São Paulo 

_ BRASIL 

•

• 
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ACTA DE LA HABANA 

En la ·c1·udad de La Habana, del 15 al 1·8 de ºjulio de 1985, se. 
reuni6 la Conferencia Sindical d� ios Trabajadores de América Latina 
y el-�aribe ·sobre la Deuda Externa. 

Esta Conferencia contó con la presencia de dirigentes de 46 
Centrales o Conjeder�ciones Sindicales· Nacionales, 1�5 Organismos 
Sindical�s �ro�esionales o Te�ritóriales, 16 Organiiacion�s Campe
�inas, as{ como 9 Organizacione� y Organismos �egionales e 1nter
nacionales. En. :tota_l, 'participaron _ en _la Conferencia 330 sindic�-
1 istas, perteneco.i.entes a 197 organ.izaciones, · y procedentes de 29 · 
países d�. América L�tin� y el Cáribe. 

,. 

, ...-

Resultá unánime el criterio de que esta Conferenciá constituy6 
el ev�nto más amplio, unit�rio y repr�seritativo realizado· por el 
mo'vimiento si'ndic;al organiz<:do de América Latina y · el Caribe. 

De i_qual 
0

forinà,. los dirigentes sindicales· y campesinos· _presentes. 
subrayaror. el carácter oportuno y necesari·C de esta reuniÓn, que tUVO 
lu�ar er. un mome�tc crucial para la independencia política y econ6mica, 
y para· el porvenir ct·e los pueb]os de ·1a región. 

Los participantes se refirieron a la extrema gr·av�da_d de la 
cr�sis económica actual,.cuya· agudización afecta a la América Latina 
y el car:-ibe, y coloca a "los países del área en una si tuación aún peor 
que la· experimentada durante la ,época de·la llarnada Gran Depresión de 
los anos 30. El .Producto Intern"o Bruto · à nivel latino�er.ica�o crec"ió 
sólo 1,7% en 1981, descendió en términos absolutos �n 1982 y 1983 a 
niveles de -1% y -3% respectivamente y creció un dé'bil e in�uficiente 
2,6% en 1984. Esta ha significado que, en términos de Producto Interno 
Br�to por habit�nte, América Latina y el Caribe han.descepdido a los 
niveles que te0ían unos 10 anos atrás. 

. • 1 

Numerosos participantes hicieron énf�sis en la trágic� situación 
económica y social q�e padec�n- los pueblos latinoamericanos sumidos 
en la crisis, principalmente los trabajadores de Ia ciudad y el campo, 
víctirnas del de�emple�, ei deterioro de los niv�les ct�'vida y �l aumento 
alarmante de la pobreza extrema, e hicieron referenci� a·los cambias 
estructurales internos que requiere la solución definitiva de estas 
problemas. 

Se destacá al respecto que. en América Latina y el Caribe existen 
• 1 

unoi 56 millones de desempl�ados totale� y unos 110 millones de desem� 
pleados, ..?i se considera el subempleo. No menos dei 40% de la· población 

. ,· 
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l�tinoa�ericana vive en los limite� inferiores J� la pobreza crí tica
y·un 30% por debajo de esos limites .

. La totalidad de los participante� pusa de relieve que la deuda 
externa es ln rnanifestaci6n más dramática de lR actual crisis, así 
como el más i�portante factor que no s6lo tiende a �rofundizarla, sino 
que impide la recuperaci6n econ6mica, bloquea tod� posibilidad de 
desarrollo, somete /3- nuestros puebl�s·.Y en especial .a los trabajadores 
a insoportables polí·ticas restrictivas de sus nivt·les de vid� y co�pro
mete nuestra soberania al profundizar la dependencia respe�to a los 
bancos acreed�re�, al FMI y a los gobiernos de los países �ndustriali
zados que controlan las· c!ecisione.s c:

0

11 este organismo. 

Loé_participantes �nrili7�ro� los elementos�más importantes del 
proceso de rápido endeudamiento latinoamericano y las causas que lo 
explican. SeARlaron-que esis causas se encuentran en los pr�ncipios 
.del funcionamient_o· dcl actual e i·njusto orden económico internacional, 
en especial al intercambio desigu�l que ncs oblig� a vender cada vez 
más barato y comprar cada vez·más éaro, y que s6lo en 1984 repr.sentó 
p�rdidas por �nos �O mil millones de d6lares; el protecci�nisrno y la 
práctica del _dumping basados en la egoísta pol í t.ica de subsidi os a 
�rcduct0s que no podrian competir en los mercados·y contradicen las 
h.ipócritas adhesiones retóricas al libre ccrncrcio qüe frecur.ntemer·,t.e
hac�ri los Gobiernos de Estados Unidos y de la Comunid�d Ec�nómica

·, . 

Europea. Los efectos combinados de las altas tasas de inle��s y de
1� sobrevaloraci6n rleJ d6Jar, que han representado un costa adicional
de 45 mil millones de dólares anuales par� las econcmías de la re�i6n
al é:.Umentar,·los pagos por iniereses, provocan el crecimiento de la
fuga de capitales -que alcanza cn el mismo período mãs de 10 mil
millones de d6lares-, el ·casto de las amoitizaciones.en dólares y
agravan la inflaci6n.

También se destac6 por los partjcipantes la irresponsabilidad 
de la banca acrecdora que en la competencia �or colocar sus capitales 
en forma.de préstamos, pasaron por encima de las normas de seguridad: 
bancaria e indujeron a los países de la regi6n a contrher deudas para 
sost�ner las cunntiosas ganancias que dicha hanca ha obtenido y 
continóa obteniendo. 

Se manifest6 tarnbién unanimidad en cuanto a la condena a la poli:
tica y los princípios de actuaci6n del FMI, ins�ituci&n que refleja los 

. . . ( 

intereses de la banca acrcedora y d·e los gobie1�nos que lo crearon y lo 
controlan. El FMI, con iu rígido enfoque monetaristi, que s6lo atiende 
.al comportamiento de las variables monetarias y del .equilíbrio fiscal, 
en tanto muestra total.indi_ferencia por·.1as duras realidades ·socialr.s 
de América Latina y el Caribe, el descmplco y el empobrecimierito de 
los trabajadores, está desempenando un funesto papel. Ha demostrado 
ser el gendarme al cuidad� de los beneficias de los bancos y la in�ti
tuci6n que tiene la misi6n de ejercer no sólo la,supervisi6n, sino 
t:ambién la reprcs i6n econ6mica sobr� los páísc:s latinoamericnnos. 
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Los participante� coincidicron en calif{car como falsas soluciones 
del.problema de la_cleuda-las con�inuas renegociaciones que, a un·o.lto 
costa y bajo las ominosas condiciories im�uestas· por el FMI, sólo sirven 
para prolongar· la ng?nÍa y reforzar:la d�pindencia � el sometimiento 
de nuestros países. 

1 

1 

La cr�sis de la deuda, apuntaron, cs como un dogal asfiiiant� 
en torno al cuello de los pueblos y a los trabajaclores latinoameric.anos 
y caribeflo�. Apretarlo mâs_equivale a la muerte. La 6nica alterna
tiva es encarar con firmeza, dignidad,. unidad y solidaridad este 
desafio a que nos enfrentamos. 

La gran mayoria �� lris participantes se pronunci6 porque la detida 
exte�na sea anulada. Otros sindicalistas presentaron variantes de 
rnora-'toria, suspensi·6n :i.nrnediata de pagos, o postérgación por un 
determinado nómero de afios,incluidos los intereses. No obstante 
todos c6in�idieron en su carâcter impagable .. 

Esta soluci6n planteada es actualmente condici6n indispensable 
para iniciar la recuperaci6n econ6mica y de los niveies de empleo, 
�ducación, salud y seguridad social en América Latina y il Caribe, e 
incluso pa�a ispirar a ejercer una verdidera sobera1iía sobre nuestros 
dest ínos po 1 í ticos y económicos, a partir de· la e liminaci ón de- ese 
instrumento de dependencia y coerción foráneas. ·Los participantes 
enfatizaron también que ·1a anulación, moratoria, �,uspensi,Ón inme_diata 
de pagos, o postergaci6n por un determinado número de anos de· la 
deuda y sus intere&es es indispensable para la supervivencia de los 
p 'ocescs de apertura democrática en la región y expresaroi1 que, si se 
pretendiera continuar cobrando.a toda"costa esa deuda, ocur-·rirían estallidos 
sociales gene�alizados, como consecuencia de la insoportable _situición 
a que han sido llevaclos los. trabaj_adores y las- masas populares.· 

Ya algunos p�eblos d� la región, con su heroica resistencia frente 
a las imposiciones del· FMI, han subrayado dram :._: icamente el agotamiento
de estas límites. 

� 

También se registrá amplia coincidencia sobre la necesidad de 
vincular ind.isolublemente la solución planteada al problema de la deuda, 
externa _:,:11 el establecimiento del Nuevo Orden Económico. Internacional, 
cuyos pr·i .. �-.-ipios fueron aprobados por la Asamble� General de las 
Naciones �1id�s en 1974. tos participantes afirmaron que, de no ser 
eliminados fenómenos de efe�tos tan negativos para �mérica Latina y 
el Caribe,como el �ntercam�io d�sigual, la injusta prâctica del 
proteccionisrn� q�e af�cta a nu�stros países, la acci6n incontrolada 
dEi"

° 

las emp1�esas transn·acionales, las manipul�cione.s monetarias 
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y financie�as que establecen altas tasas de interés y propician la 
sobrevaloraci6n del d6lai, entre otras, en plazo no muy largo,se 
agotaría el alivio resultante a co�to plaza y volveríamos a encon
trarnos en similar o peor situación que la ·actual •

• 

De igua·l forma, una gran mayoría dia apoyo a la idea acerca del impres-
cindible ejercicio de la más firme y solidaria unidad latinoamericana 
para que, junto a· la!i> .acciones frente a la deuda exterda y la lucha 
Rºr el establecimiento del Nuevo Orden Económico Internacional, 
avancemos �esueltam�nte hacia la in�egraci6n.econ6mica re�ional y 
la utilic�mJs como tin poderoso media pará el desarrollo económiço, 
el fortalecimiento de ia capacidad d<:? negociación y la P.levació� del 
nivel de vida de· los trabajadores y de todos nuestros pueblos . 

• 

- En correspondenc·ia con lo anterior, la Conferencia estuvo tle
w-acuerdo en que los sindicalistas participantes en ella se_dirijan .a 

· 

l�s respectivas Órganizaciones a que'pertenecen, y les propon�an
mcvilizar a los trabajadore�, y hacer suyas

! 
estas tres·bJnderas d�

lucha: 

iPor la anulación, moratoria, -suspensión inmediata de pa�os, o 
postergación indefinida de la.deuda externa, incluídos los ��tereses! 

iPor el establ�cimiento del Nuevo Orden Ec�n6mico Internacional! 

iPor la unidad latinoam�ricana y caribefia! iPor el avance hacia 
formas �e integración e�onómica de América Latina y ·cl Caribe, aL 
servicio del desarrollo y la independencia �e nuestros pais�s! 

Los dirigentes �indiciles asisteAtei coincidieron también plena
mente en s��al�r-que,·�ara hace; realidad estas objetivos y frente a 
la gravedad de la crisis que sufren por igual todos los t�abajadófes 
y pueblos de la región, es indispensable que las distintas tendencias 
y vertientes del movirniento sindical contin6en trabajando para hallar 
una amplia base de acuerdo, de carácter práctico, que nos permita una 
contribuci6n· cada vez más efectiva � la lticha por Los derechos de 
nuestros afiliados y nuestros países, ·sin menoscabo de nuestras 
reipectivas poiiciones, � como ex�resi6n de! sentido de responsabi
lidad histórica y el espíritu la�inoamericanis�a y ca�i�eílo que a 
todos nos alienta. 

Los p��ticipantes en la Conferencia destacaron asimismo, que 
la carrera aimamentista y las políticas de injer�ncism� y a�resión 
agudizan la .crisis económica, �epercuten negativkmente · sobre la 
deuda externa·y sustracn los recursos necesarios �l desarrollo. 
Por lo tanto, subrayaion que 1� lucha por la disminuci6n de l�s 

e 



-

-

( 

- �-

\ .. , .

-5-

gastos militares se ·halla indisolublement� vinculada a la lucha por. 
la paz y al desarrollo de nuestros pueblos_. 

Estuvierori de acµerdo, unánimemente, en que esta reunión hizo 
una histórica co�tribuci6n a ese objetiv� al propiciar un diâlogo 
ejemplarmente democrático, respetuoso y en un plano de.absoluta
igualdad de todas las corriént�s dcl sindicalismo continental, 
en el que cada dirigente puda exponer los criterios del movimiento 
sindibal de su país; de su organización, o �us propias opini6nes 
personaie�, ,según el caso, en un marco qe plena li_bertad. 

La Central d� Trabajadores de Cuba, como crganización responsa� 
bilizada con la prepar�ció� del evento, subrayó �esde el primer 
mpmento· que no se pretendía que esta Conferencia co_ndujera a acuerdos 
de �ar��ter resolutivo� No cbstarite ello, en el transcurso de_la 
reuni6n se pusa de manifiesto el amplio consenso de los sindicalistas 
participantes,.en el sentido de adaptar recomendaciones d, acción 
y tr�sladarlas a la consider�cíón de las.�ifer�ntes organizaciones 
a que pert�necen los dirigentes sindical�s reunidos en La Habana. 

Las proposiciones acordadas, que recogen �l sentir de �a inmensa 
�ayoría de·lo�· �articipantes; son las siguientes: 

1. Prcponer al movimier.t:o sindical organizado que exija de los gobi�rnos
rie sus respect'i vos paíse_s la adopción de medidas condu_centes a la
anulación, moratoria, suspensión in·mediatade pagos, o póstergación
por un determinado 1·,úmero de anos· del pago de la deud!3- externa y
los intereses,. ·y la solidaridad �on los demis país�s de Am�rica
�atina� el Caribc que asuman e�ta�misma posi�ión.

2. Su�erir a las organizaciones obreras que, de acuerdo con las
condiciones concretas de cada país, promuevaD la incorporación
de los gobiernos a un frente unido de países deudorei de
América Latina y el Caribe, que pueda se.r.vir como interlocutor
frente ·a la banca privada, lós organismos financieros interna-
cionales y _los gobierno� de los países industrializados
ncreedores.

3. Recomendar que los dirigentes. sindicales y campesinos partici
�antes en el éncuentio propongan a las organizaciones:a que .·
pertetiecen continuar el anilisis del prpblema de la deuda
externa con la más amplia pa_rticipación posible, a fin de .tratar
de arribar a un criterio com6n sobre _sus causas; sus repercu
siones_y la estrategia de lucha que se debe seguir frente a esta

'-:;,•)!'../ situación en cada· pais.
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4. Trasladar a las organizaciones sindic�les y campesi�as la
sugerencia de que, en la lucha·por la solución del problema
de la deuda se vincuien estiechamente a otras fuerzas sociale�
y sus correspondientes organizaciones, como son los
estudiantes y jóvenes, intelectuales, empresarios, sectores
religiosos, femeninos, pobladores, or�anismos·de defensi de
los derech_os hum.anos e instituciones de los profesionales
universitarios y educadore�.

5. Hacer llegar.los resultados de la Conferencia a los jefes de
Estado o Gobierno de los países· de Am_érica Latina y el Caribe,

• 

a la Organización de Naciones Unidas y los ·organismos económicos
globales y regionales· qt,1.e forman p·arte de su ·sistema, al SELA, 

-a los gobiernos e instituciones financieras oficiales y privadas 
de los países acreedores, y a todâs aquellas personalidades 
y organizaciones que se considere oportuno. 

6. Efectuar la más ·amplia divulgación,de los resultados de ia
Conferen�ia entre los trabajadores y pueblo� respectivos, así
como la información disponible sobre la crisis económica que
sufren los países de nuestra región y sus principales manifes
taciones, in primer lugar la deuda externa.

7. Apoyar las próximas acciones unitarias del movimiento sindical
latinoamericano y caribeno, que podrían incluir la creación de
los mecanismos de coordinación pr;p�estos con fuerza en esta
Conferencia por la mayoría de los participantes, a fin de 
impulsar hacia objetivos superiores. la lucha de ·1os trabajadores
srganizad;s del contin�nte frente a los problemas que plantea
la deuda externa.

8. Convocar a todos los trabajadores y a todas las organizaciones
sindicales de América Latina y el Caribe a la realización,el
próximo 23 de.octubre,de ún dia de acción continenta� contra
la deuda exferna y sus catastr6ficos efectos sbbre la vida
económica.y saciai de nuestros países.
. 

. 

. 

1 
9. Brindar apoyo a todas las convocatorias regio�ales.o subregio- ·

nales sobre el tema de la deuda externa, como� p6r ejemplo, la
Conferencia Sindicál convocada por las centrales sindicales
del Cano Sur, la que· se realizará a.finales de �ste ano; así
como a la celebración_de la próxima Conferencia Sindical .de
los Trabajadores de América Latina y el Caribe, a realt�?rse
en Bolivia, convocada por la Central Obrera Boliviana, � fin
de dar continuidada este esfuerzo y pat�ntiza�, al mismo tiempo,

-



Ja solidaridad con los trab�jaddre� de ese hermano país que 
,,;q;:..�.s uno de los que con mayor rigor sufre actualmente las 
-=��nsecuencias destructivas de la.c�isis econ6mic� y la 

deuda e)(terna. 

10 . Los partic ipant.es en la Conferencia, inspi ràdos e:.• -e 1 legado 
. histórico inseri to en el 1 ibro sagrado de. los mayas: "Que' 

todos se levanten, que se llame a todos, que no haya ni uno 
ni dos ent r.e nosotros que se. quede atrás", rei tepan,, finá�mente, 
el compromiso de �uchar: 

PRTMERO: iPOR LA ANULACION, MORATORIA, SUSPENSION INMEDIATA DE 
PAGOS O POSTERGACION INDEFINIDA DE LA DEUDA EXTERNA, INCLUIDOS 
LOS INTERESZS! 
·'

SEGUNDO: iPOR EL ESTABLECIMIENTO DEL NUEVO ORDEN ECONÔMICO 
TNTEf!NACIONAL! 

. ' 

TE�tERO: iPOR LA UNIDAD LATINOAMERICANA Y CARIBEílA! iPOR EL 
AVANCE HACIA FORMAS DE·INTEGRACION ECONOMICAS DE AMERICA LATINA 
Y EL CARIBE, AL SERVICIO DEL DESARROLLO Y LA INDEPENDENCIA DE 
NUESTRos· PAI SES! 

Y para dejar constancia.de la presente, suscriben tc�os los 
participantes a los 18 rlías del mes de julio de 19��-

\ 

/ 
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Compromisso de Havana 

·. Nós, participantes brasileiros ao Encontro sobre a

dívida externa, realizado em Havana, de 30 de julho a 3 de ago� 

to de 1985, acordamos a seguinte declaração: 

Este Encontro é um acontecimento-fundaméntal para 

o avanço na·�esolução justa do problema mais grave que enfren

tam os países do_ Terceiro Mundo. _A presen·ça maciça de represen

tantes do continefite - ·delegados d� governos, ex-chefes de Es

tado, .dirigentes polí_ticos das principais forças partidárias e

de organizações de massa·, religiosos, empresários, intelectuais 

e personalidades latinoamericanas - expressando as'mais varia

das tendências ideológicas, numa demonstraç.ão clara de pluralis 

mo e ampla participação, garante para o Encontro um lugar deci

sivo no encaminhamento do problema da dívi:da externa.

Consideramos absurda e anômala a inexistência de 

relações diplomáticas, comerciais e· culturais entre os governos 

do Brasil e de Cuba. Aproveitamos esta oportunidade para nos 

pronunciarmos pelo imediato reatamento de relações entre os 

dois países. 
. / 

· Apesar de todas essas dificuldades, .urna ampla dele

gação·representativa da quase totalidade do espectro políti�o 

brasileiro compareceu a esse Encontro, evidenciando uma vez mais 

que não existe obstáculo capaz de separar os povos� quando os 

problemas que os._afligem têm as mesmas causas e seus destinos 

impõem o caminhar conjunto na sua solução. Significa, ao mesmo 
! 

tempo, um passo a mais na integração efetiva do �rasil ao con 

tinente latinoamericano, com o qual compartilha a história, os 

problemas e o destino. 
,·t 

Dentro da pluralidade de forças presentes,·· a dele 

gaçao brasileira constatou a existência de um amplo consenso, 

que se expressa nos seguintes pontos: 

A divida �xterna brasileira foi contraída a reve 
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lia de nosso povo, e o volume acumulado se .constitui hoje em dia, 
apenas no que se refere ao pagamento dqs_ juros, numa hipoteca in 

)�..'tportável, por seu imenso custo social, que ameaça inclusive o 
;:, . •. ·  . · .  ' 

pi'Ócesso de redemocratização do páís .. · S_e trata, portanto, de um 
problema poií tico; que não pode ser reduzido a suas d:ilrensões eco 

• 

nômicas. 

As condições impostas pelo FMI aos países devedores 

sao inaceitáveis, porque sobre eles descarrega� todo oApeso da 

cris� tn�ernacional, determinando � desestruturação de suas eco 
nomias, obrigadas a pagar taxas de juros escorchantes. Forros trans 

formados-em exportadores.de capitais, e já pagamos muito alf� do 
.q�e nos foi emprestado� 

Esse mecanismo perverso financia a recuperaçao das 

grandes potências capitalistas e o a�m?meµtismo dos EUÃ,que assim 

exportam sua crise para a periferia. 

t, portanto, imperativo questionar a natureza e moda 

lidade de divida externa, porque, em.si mesma, ela significa a 

alienação da soberania nacional; a impossibilidade da retomada 

do crescimento, o empobrecimento crescente do povo, com todas as 

suas consequências sociais e politicas. Nesta persp�ctiva, deve

se estancar imediatamente a transferênc{a de recursos reais para 

o exterior.

Somente a coorderiação e articulação dos devedores da 

Amfrica Latina e de todo o Terceiro Mundo, _fundadas em uma pos! 

ção comum, permitirão a defesa contra as retaliações dos credores 

e organismos internacionais a seu serviço. 
.. 

Esta coordenação possibilitará uma crescente e, mais 

que nunca, impostergável integração· de noss_as economias � a trans_fo�

mação da atual ordem econômica internacional.- nos planos monetá 

rio, cêl.mbial, comercial e tecnológico - em uma nova ordem .funda 
da na paz, na colaboração e no intercâmbio justos entre todos os 

pai.ses. 
t necessário um gigantesco esforço por parte de to 

das as organizações partidárias, sindicais e populares .para a cons 

cie�tização, mobilização e organização do povo s�bre o iema da 
dívida externa, tirando-o do âmbito exclusivo dos banqueiros e 
dos goverpos, para pass5-lo ãs maos dos que rcalmcnt� constróem 
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o dia-a-dia da Am�rica Latina.

Dentro do espírito pluralista que marcou este Encon 
tro, manifestamos nossa disJ?osição de construir no Brasil, em·ca 

da uma de nossas áreas .de intervenção - Parlamento, partidos, igre 

jas, movim�nto sindical urbano e rural, universidades, entidades 

representativas da sociedade, bairros e periferia -, uma forte 

consciência - nacional sobre a impossibilidade d·efini tiva de ·subme 
ter nosso povo a condições sociais e econômicas cada vez piores, 

para se pagar a dívida exter�a. 

Assumimos o compromisso �Übli;o de envidar todos os 

esforços possíveis para··fortalecer e viabilizar a realização, no 

dia 23 de outubro, de.um dia continental de luta contra a dívida 

externa, assim como a de ·ai vuJ.gar da forma mais am};!la possível os 

objetivos básico� deste Encontro. Igualmente trabaiharen�s para 

uma efetiva cdordenação latinoamericana na luta cbntinental con 

tra a dívida externa. 

ASSINATURAS: 

1. Severo Gomes - Senador P�DB/SP - Empresário

2. Luis Inácio Lula da Silva - Pres. Partido dos Trab. Metalfirgico
• 

1 

Sindicalista 
3. Bocaiuva Cunha - Dep. Fed. PDT/RJ

4. Frei Beta - Igreja Católica

5. H�lio Fernandes - Jornalista Tribuna da Imprensa - RJ

6. Marcelo Bairão

7. Luiz Pinguelli· Rosa - FÍ.sico/RJ

8. Luiz Fernando Victor - Empresário

9. Octávio Ianni - Sociólogo/SP

10. Francisco Julião - PDT/PE

11. Maria Beatriz de Carvalho

12. Wilson Santarosa -_CUT

13. Márcio Moreira Alves - PMDB/RJ

14. Emir Sndcr - Intelectual
15. Márcio Almeida - Dep. Est. PMDB/PR

16. Haroldo Sanfor<l - Dep. Fed. PMDB/CE

17. Maria Jos� Benctton

i' 
1 

18. cláudio Campos - MR-8 (Movimento Revolucionário 8 de Outubro)

.. 
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19. Avelino· Ganzer - Vice-Pres. CUT Agricultor 
20. Darcy Passos - _Dep. Fed. PMÓB/SP
21. Nilza Port - srrQF/SP - Sindicalista.
2���·.-:-: Reg inaldo Muni z

� .r : . ·.;;, 

23. · Andrei M. de ]\lmeida - Jornalis�ta/Sindicalista/DF - PCB
24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

. 29.

30. 

3i. 

32. 

33. 

Paulo Davidoff - Economista/UNICAMP-SP 
Luiz Alberto c. Fontes 
Luiz Gonzaga Belluzzo - Economista - PMDB/SP 
Alberto Castiel Mov. Bras. Pelo.Desarmam. e Pela Paz 

. ' 

Saulo Garlipe 
Sether Ramalho 
Raimundo Jinkings - PCB/PA - Direção Nacional 
Giocondo Dias - PCB. - Presidente 
Paulo de Tarso Venceslau - Economista/SP 
João Herrmann Neto - Dep. Fed. �MDB/SP 

34. Maria Cláudia Herrmann
35� Theotonio dos Santos - PDT
36. Annez Andraus Troyano - DIEESE/SP.
37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

José Paulo Netto - Intelectual - Direção Nac. PCB 
Rocha Barros - Físico - PCB/SP 
Paulo Schilling - Economista-PT/SP 
Tarcísio Holanda - Jornalista/DF 
Heber Maranhão -.Partido da Mobiliz. Nac./Rl 
Nilson A�afijo de Souza � MR-8. 
Margarida Genevois - Comissão·Justiça e Paz/SP 
Heleieth Saffioti - PMDB/SP 
Clovis Ilgenfri tz da Silva - Exec. Nac. /PT/Pres. Fed. Nac. 

Arquitetos · .. 
Alípio Casali - Vice-Reitor PUC/S� 
Mirian Goldenberg - Coord. do INESC - RJ 
Celso Matsuda - Vereador-PFL/SP 
Dalm� Dallari - �dvogado/SP 
Jacques D'Ornellas - Dep. Fed. PDT/RJ 
Cristina Tavares - Dep. Fed. PMDB/PE 

52. Luiz Eduardo Greenhalg - PT- Secret. Rel. Internacionais
53 •. Hélio Bicudo - PT - Direção Nacional - Advog�do

54. Luís Carlos Prestes
55. Rosiane Scola - Religiosa - Congr. imaculada Conc�ição
56. Francisco Weffort - Secret. Oeral PT - Sociólogo
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:57. Jair 

58. Paulo 

Meneguelli 

Sand.(oni 

- Pres. CUT - Central Onica dos rrabalhadores 

Economista-PT

59. Lucélia Santos

60. John Neschling

61. Marilena. Chavi

Artista PT -·cof. Verde

- Músico - .col. Verde/RJ

- Filósofa - PT

62. Marco Ant&nio Piva - Secr. Rel. Internaci6nais/PT/SP

63. Paulo Vannuchi - CEPIS E PT/SP

64. Lúcia Lopes Barbieri Fed. das Mulher�s Paulistas/SP 

65. tais Helena Novaes - PMDB

66. Ana· H�ria da Silva - Fed. das Mulheres Paulistas/SP

67. José Graziano da Silva - PT

6 8. Marco AntôniÓ Coelho Filho - Jornalista/SP

69. Roberto Freire - Dep. Fed. e Membro Direção Nac.

70. Suely Caldas - Jornalista/SP

71. João Carlos de Oliveira. Neto Jornalista-PCB/SP 

72. Argemiro Fe��eira - Jornalista/SP
. 

. 

73.- Aristóteles de Andrade - .Jornalista-PCB/RJ

74. Ricardo Moraes - Jornalista/SP

75. Carlos Conde - Jornalista/SP-

76. Rui Mauro M.arini.

77. Emidio Perondi - Dep. Fed. PDS/R�·

.. 

• 

1 
i 

i 
1 

PCB/PE 
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00 

CARDEAL ARCEBISPO 

-

º"' 

aÃo ... AuLo 

Excelentíssimo Senhor Fidel Castro 
• DD. Presidente do Conselho de Estado e do Governo Cubano

: Prezados Senhores,_ • 

-Sinsibilizido. com o convite recebido para participar des�
- ' 

sa anilise conjijnta sobre a dívida �xteina da América Latina � do 
Caribe no context6 �a crise econ6mica internacional,· e impossibili_ 
tado de comparecer, devido a inúmeras tarefas; venho manifestar 
meus·votos de que a reunião seja especialmenie proveitosa para a 
grande maioria de pobres q�·e habita os nossos países. 

Ã luz do Evangelho �e Cristo, da doutrina so�ial da Igre
ja e das manifestaç6es do Papa João Paulo II� quero especificar al 
guns p_ontos bâsicos que me parecem fundamentais no que concerne ao 
tema em debate; 

1. Não hi-possibilidade reai de o po�o latino-americano e
caribenho arcar com o piso do pagamento das dívidas colossais con
traíd�s Pº! nossos·governos. Nem mesmo é viivel �ontinuar �agando 
os altos juros 'às cus tas do sacri f Íc io de nosso des envolvimento e 
bem-estar; 

. . 

C 2. A questão da dívida, antes de ser. financeira, é fu,nda-
mentalmente p9lítica e, como. tal, deve ser encarada. O ·que esii_em 
jogo não são as co�tas dos credores internacionais, mas a vida de 
milh6es de pessoas que não podem sofier a permanente ameaça de me
didas recessivas e do desemprego que traz · a mis éi:ia e a morte; 

3. Os direitos humanos exigem que todos os homens de boa-
vontade do.Continente e do Caribe, todos os setor�s responsiveis, 
unam-se na busca urgente de uma solução realista para a questão dà 

. 

dívida externa, de modo a preservar a soberani� de nossas naçoes .e 
a resguardar o princípio de qúe o compromisso primeiro de nossos 

·governos nao e com os .credores� mas sim com os povos que represen•
tam;

4. A defesa intransigente do princípio de aútodetcrmina-

. çao de nossos povos requer o fim da interferência de organismos in
ternacionais· na administração financ�ira de nossas nações·. E sendo 
o Governo coisa pública, todos os dócurnentos firmados com tais or-
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. ganisrnos devem s.er de imedia to conhe·cime·nto da opinião pública; 

S. Surgente o estabelecimento de bases concretas de
uma Nova Ordem Econ6rnica Internacio�al, na ·qual sejam suprimidas 
as relações desigu�is entre paises ricos e pobres e assegurada 
ao Terceiro Mundo o direito inalienãvel de reger seu pr6pri6 des

_tino, livre da· ingerência imperialista e de medidas espoliativas 
nas relações de ccimircio internacional. 

\. Confiante no êxito deste im'portante evento, rogo .a Deus 
que infunda e� nossos coraçoes � bem-aventurinça da fome e da se7 
de de Justiça, a fim de sermos sempre fiéis lis aspirações liberta

·doras de nossos povos.

• 

Acolham minha saudação fraterna. 

; ') 

São Paulo, 26-de julho de 1985 

. � .. l'. ? ·.J 1/,-. -� -�'"ti· ti'�, 
�JJlo Ev�rísto, CARDEAL ARN 

Arcebispo Metropolitano 
de São Paulo 

BRASIL 

�·, 

.. 
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Rio de Janeiro, 11-14 de junho de 1985. 

Canadá: DE IA CCNFO™IDAD A IA AcéICN. 

pelo Centro :para Alternativas a la Política Canadense 

en el Caribe y Centroamérica - CAPA.· 

* O CAPA foi fundado em 1982 corro um núcleo em que se reuniam

os universitários e os investigadores canadenses que tinham in

teresse em pesquisar a Arrérica Central e o Caribe. O CAPA é� 

te de urna rede de centros de investigação, acadêmicos e intelec 

tuais independentes e interessados na Arrérica Central e Caribe. 
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En su Serie Documentos, Cuadernos de PENSAMIENTO PR OPIO reproduce 
ahora una propuesta elaborada por Canada-Caribbean-Central America 
Policy Alterna tives (CAPA), grupo coordinador de instituciones y 
personalidades canadienses, sobre la política de ese país respecto 
a nuestra región. El documento Canadá: De  la Conformidad a la

Acción busca contribuir al proceso educativo y político de los

canadienses con· respecto a lo que su país hace -o deja de hacer- en 
relación a la crisis centroamericana. CAPA forma parte de la 
Coordinadora Regional de Investi.gaciones Económicas y Sociales 
(CRIES), en calidad de colaborador y el documento que presentamos 
fue distribuído en Ottawa y Managua, el mismo día que el Secretario 
de Estado para Asuntos Exteriores, Allan MacEachen, realizaba, una 
visita a Nicaragt:a. 

' . .. . . . .. . ' . -........ --.-··-·· .. 
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I·. zQué es el CAPA? 

El Centro ara Alternativas a la Política Canadiense en el Caribe y Centroamérica 
(CAPA se fundo en 19 2. CAPA aglutina a universitarios ·e investigadores canadienses 
interesados por Latinoamérica y el Caribe. · CAPA es parte de una red de centros de 
investigación, académicos e intelectuales independientes interesados en Centroamérica 
y el Caribe, así como de grupos similares en los Estados Unidos, Latinoamérica y 
Europa. 

CAPA tiene cinco objetivos principales: 

1) Sostener y ayudar a coordinar investigaciones canadienses sobre la región y
sobre los lazos entre Canadá y la región. 

2) Difundir a un público más amplio, los resultados de investigaciones · que
puedan tener impacto sobre la política gubernamental. 

3) Formular alternativas a la política canadiense con respecto a la región, tanto
ampliamente como en detalles. .,. 

4) Cooperar con otras organizaciones interesadas por el Caribe y po� asuntos
centroamericanos. 

5) Apoyar las actividades de investigadores en esa región que trabajan para
desarrollar alternativas sociales, económicas, políticas y culturales. 

A principies de 1984 CAPA.se está concentrando en: las relaciones políticas de Canadá 
con Centroamérica; la ayuda, inversiones y comercio canadiense; y las relaciones 
entre Canadá y Estados Unidos y como éstas afecten a la región. Los cambios importan
tes en los dos gobiernos de Norte América podrían afectar la compleja situación de 
Centro América. 

Con la publicación de esta versión preliminar de su alternativa política�· DE LA 
CONFORMIDAD A LA ACCION, CAPA espera contribuir positivamente al proceso educativo y 

. político que transcurre en Canadá. 

-Algunos de los miembros de CAPA que contribuyeron con este estudio son: Prof. Meyer
Brownstone, Dr. Michael Czerny s. J ,, Timothy Draimin, Dr. John Foster, Prof. 'Fred
Judson, Micha�l Kaufman, Prof. John Kirk, Prof. Kari Levitt, Prof. George Lovell y
Beth Woroniuk.
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f Informe del Centro para Alternativas a la Política Canadiense en el Caribe y· Ceot,ro 

1 
américa (CAPA) sobre la Política Canadiense en Centroamérica. 

1.Introducción.

1 

Centroamérica tiene una importancia vital para el hemisferio occidental así como para 
Canadá. Las declaraciones oficiales canadienses han demostrado un nivel creciente de 
comprensión de la crisis que está conmoviendo la región en este momento. Este reflej� 
la honda preocupación que tienen numerosos ciudadanos canadienses por la escalada de 
los conflictos, que han causado más de 120.000 muertos en guerras fratricidas, que 
han desplazado a más de un millÓn de personas de sus hogares, que han llevado al 
istmo al borde de la bancarrota y han puesto al continente entero en peligro, con el 
riesgo de una guerra regional. 

Centroamérica presenta dificultades para el gobierno canadiense. La posibilidad de 
tomar una parte activa podría conllevar dificultades en las relaciones políticas 
históricas, entre Canadá y su vecino, los Estados Unidos. El _ _!l_<? __ tomar una É�f.J�_�cti_va 
pone en tela de juicio el rol de Canadá como una nación que pertenece al continente 
de las Américas. Hasta ahora, la "diplomacia silenciosa" canadiense ha estado muy 
lejos áe realizar nuestro potencial para construir la paz. 

De la conformidada la acción sostiene que, Canadá puede ayudar a buscar una resolu
ci6n pacífica a los graves conflictos (o a un conflicto mundial), que ocurren cerca 
de sus fronteras y debe hacerlo así. Este informe se concentra en·la situación actual 
en Centroamérica y hace propuestas para una política a corto plazo. Las recomenda
ciones a más largo plazo aparecerán en un informe mas detallado que CAPA producirá en 
el futuro. 

Esta propuesta utiliza el original e importante trabajo del subcomité parlamentario 
sobre las relaciones entre el Canadá y Latinoamérica y el Caribe (SCARLAC). el cual 
recomendá que "Centroamérica se convirtiera en una región prioritaria en la políti�a 
exterior canadiense" (1). 

: r. 

. , • ,I ...: 
j "· - •• ·, · . '· .• .!. 

' . 
-.T 

(1) Subcomité Parlamentário sobre Relaciones de Canadá con América Latina y el Cari-
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1. La Política Actual Canadiense.-

El Canadá 
numerosas 
reacciones 
mezcolanza 
intereses, 

ha expresado su preocupación oficial por la crisis de Centroamérica en 
ocasiones. Pero las iniciativas que se han tomado en realidad parecen ser

ad hoc a emergencias que se agravan y a presiones que aumentan: una 
de respuestas débiles, inconsistentes y tardías, en vez de principios, 

objetivos y estrategias bien articulados y unificados. 

Por ejemplo, el ministerio de Asuntos Exteriores trata los derechos humanos separada
mente de cuestiones políticas y econômicas. Las iglesias canadienses han protestado 
que: "La promoción de los dere.chos humanos ha sido separada_,_ en la práctica, de casi 
todas las otras cuestiones de política extranjera" (2). Esta separación debilita la 
relación del Canadá con Centroamérica, a todos los niveles. 

Otro ejemplo de falta de consistencia fue la decisión precipitada de mandar observa
dores a las elecciones salvadôreflas de marzo. Los·observadores, en su apresuramiento,· 
no estaban en posición de aprender mucho &okwe-el proceso político salvador.eflo (aim
que sí examinaron los aspectos técnicos de la elección) y Washington utilizá su 
presencia para legitimar su política. La cecisión de mandar observadores se hizo_sólo 
tres meses después de que Canadá apoyara una moción en las Naciones Unidas pidiendo' 
negociaciones políticas amplias. 

La ausencia de una perspectiva integral, unificando todos los niveles de la relación 
entre el Canadá y esta región, ha resultado en acciones e inacciones contradictorias, 
que significan que nuestro rol es relativamente ineficaz. 

Los hechos se están desarrollando tan dramáticamente en Centroamérica que la política 
canadiense a menudo da la impresión de estar rezagada varios pasos atrás. �Además, la 
voz de Canadá es tan tímida que sus pocas iniciativas cautelosas, quedan generalmente 
completamente abrumadas por las muy visibles intervenciones de los Estados Unidos. 

La política Canadiense podría ser mejorada, como han sugerido el Sub-comité parlamen-· 
tario (SCARLAC), esta propuesta y otras. Los cambies positivos de los Últimos dos 
aflos son alentadores. El Secretario de Estado para Asuntos Exteriores ha dejado 
sugerir, como hizo su antecesor Mark MacGuigan, · que ''los Estados Unidos pueden como 
mínimo contar con nuestro tácito asentimiento". (3). Pero se requiere un esfuerzo 
mayor aún pará alejar al Canadá de la estrategia de los Estados Unidos en Centroamé
rica, que es sobre todo militar. Una resistencia pasiva a la política intervencionis
ta no es suficiente. Un rol activo en formular y llevar a cabo alternativas está. en 
nuestro inter.és y es nuestra obl�ación. 

be (SCRLAC) del Comité Permanente Sobre Asuntos Externos y Defensa Nacional, Informe 
Final a la Cámara de los Comunes, Relaciones de Canadá con América Latina y el Cari
be, Noviem9re 1982, p. 78:11. 

(2) Fuerzas de Tareá sobre Las Iglesias y Responsabilidad Corporativa, "La Comparti
mentalización de la Promoción de Derechos Humanos", un ensayo para el Comité Cana
rliense de Derechos Humanos", Ottawa, Dic. 8-11, 1983;.

(3) Toronto Globe and Mail, 5 de Febrero, 1981.
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2. Bases para el Cambio.- - 1 

Un conjunto de conceptos bien defjnidos constituyen la base par.a una política Cana
diense más eficaz en Centroamérica. 

..... .. . .� �

--

1,..) 'U : .
1 

.!::: ' 

a. Análisis de la Crisis. .' -· .. � -�·t" .. - : ;" 

Canadá reconoce que los orígenes de la crisis centroamericana se encuentran en un 
pasado da injusticia, y no son el producto de complots soviético-cubanos, como sos
tiene, àc una·manera simplista, la administración del Presidente Ronald Reagan. Según 
el Se.c:-eta1•io da Estado MacEachen: "los problemas fundamentales de Centroamérica son 
el r·esul tado de una larga historia de represión política, económica y social. No se 
puede restaurar la estabilidad hasta que las fuerzas por el cambio hayan sido acomo
dadas, hasta que el progreso social y económico haya eriminado las presiones explosi
vas de la frust�ación popular" (4). 

b. No Intervención y Auto-determinación.
n- .:-, .. ·-

u . . . , . . . . 

10·• El' Canadá se adhiere a 'los princi°pios de no intervención y auto-determinación. El 
do'• Primer Ministro , Pierre Elliot Trudeau, ha dicho que "preferimos dejar que cada país 

-escoja su prop:lo camino hacia el desarrollo". En el mismo discurso a los jefes de 
Estado dul Ca�ibe de la Commonwealth, el Primer Ministro declará: "En nuestra opi
nión, cada Estado tiene el derecho de seguir el camino ideológico que escoja �u 
pueblo. Cuando un país escoge una vía socialista o incluso marxista, no está necesa
riamente aceptando ser lanzado automáticamente en la Órbita soviética. La política 
int,erna adoptada por países en La tinoamérica y en el Cari be, sea esta política lo que 
sea, no constituye de por sí una amenaza a la seguridad de este hemisferio" (5). 

El apoyo inei1uívoco Canadiense por un pluralismo político en el hemisferio, respetado 
en toda la región, se ha visto seguido de una oposición callada a1 militarismo 
americano·en el istmo y a las operaciones encubiertas contra Nicaragua (6). 

e. Diálogo entre Todos los Participantes.
,.. 

El Canadá reconoce la necesidad del diálogo directo entre los principales actores de 
la región, como un elemento clave en cualquier proceso de paz. El Sr. MacEachen ha 
declarado que:· "Las discusiones de Contadora deben ser complementadas por el diálogo 
directo entre los Estados Unidos y Nicaragua; entre los Estados Unidos y Cuba; y
entre Nicaragua y Honduras y Costa Rica" (7). 

-��-- .. ,.,· ·! 

"· ,... .. _ · ..

u� ... , ! 

(4) Discurso del Secretario de Estado Allan MacEachen ante una conferencia de la Aso
ciaci6n de lao Naciones Unidas en la Universidad de Carleton, 3 de Junio de 1983.

t (5) Discurso del Primer Ministro Pierre Elliot Trudeau ante el Encuentro de los Jefes
i de Estado del Commonvealth, St. Lucia, Febrero de 1983. 

. ' "·j 

(6) Ver el discurso de Allan MacEachen durante la �:Í.sita del Canci1ler Colombiano Llo
reda Caicedo, 20 de Febrero de 1983 •

. 1 .- ' ' - (. • . 1 ·=: r r Í...· ':: '"f ' ' • � •• ·: .... Jj ") 1 . - j .:.. _.. . f p) 
(7) Die:curso de Allan J. MacEachen, 3 de Junio de 1983.
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d. Soluciones Indígenas.-

El Canadá insiste que las bases para la resolución del conflicto tienen que ser 
definidas por latinoamericanos de la región. En estas momentos esta quiere decir que 
el Canadá ha dado su apoyo a los esfuerzos del Grupo de Contadora (Colombia, México,· 
Panamá y Venezuela). 

e. Recursos Políticos Canadienses.-

Al levantar su voz política, el Ministerio de Asuntos Exteriores puede contar con una 
acumulación de buena voluntad política. Como dijo el Dr. Enrique Iglesias, Secretario 
Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina: "El Canadá tiene un vasto 
fondo de buena voluntad política en América Latina. Ustedes lo deberían usar" (8). 

Este· fondo de recursos políticos viene de la percepción latinoamericana de Canadá 
como: 
i. Un poder no imperialista.
ii. Un miembro de la Commonwealth con relaciones respetuosas cón el Caribe de .habla

inglesa.
iii. Una nación que mantuvo relacion�s independientes políticas y económicas con Cuba

durante el bloqueo.
iv. Un país comprometido con el diálogo Norte-Sur y al desarme mundial.
v. Una ex-colonia que se hizo independiente al repatriar su constitución.
vi. Una nación que comparte el Conti�ente y lleva a cabo complicadas relaciones

bilaterales con los Estados Unidos.

3. El Rol de Canadá como un "Poder Mediano" Continental.

El Canadá mantiene un álto nivel de credibilidad en Latinoamérica. Es el segundo país 
más rico del continente y está en la posición Única de estar cerca de los Estados 
Unidos y de Europa Occidental al mismo tiempo. Estas factores ayudan al Canadá a 
resolver conflictos, a salvar distancias políticas e incluso ideológicas entre países 
o fuerzas hóstiles, a clarificar cuestiones complejas y tensas y así desarrollar un
rol positivo e importante como un poder mediano e� las Américas.

El Instituto Norte-Sur, en su informe anual de cuestiones Norte-Sur y Este-Oeste, 
inclusive los conflictos en Centroamérica, llegó a la siguiente conclusión: "Estos 
problemas deben ser controlados colectivamente. Entre el heterogéneo grupo 
de "poderes medianos" procedentes tanto del Norte como del Sur, que tienen suficien
te poder y credibilidad para definir de nuevo este control colectivo, y para mejorar 
de una manera radical los actuales sistemas multilaterales, el Canadá surge, con 
naturalidad y persistencia, lo mismo a causa de sus tradiciones que de sus intereses'' 
(9). 

(8) Subcomit>é Parlamentario sobre Relaciones de Canadá con América Latina y el Car:l.b·e ·
(SCRLAC) del Comité Permanente Sobre Asuntos Externos y Defensa Nacíonal, Informe Fi-''
nal a la Cámara de los ·comunes, Relaciones de Canadá_con América Latina y el Caribe,
Noviembre de 1982, p. 78:148.

(9) Instituto Norte-Sur, Análisis '83 - Perspectivas '84, Ottawa, 1984, p. 3.
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a. El Fin de la Política del "Gran Garrote": Ascenso de los Poderes Medianos.

Durante la década pasada las Américas han atravesado por un período importante pero 
traumático. Han sido testigos de la erosión gradual del poder hegemónico, militar, 
político y económico de los Estados Unidas. La ascendencia de países industrializados 
latinoamericanos, junto con el impacto del "poder del petróleo", están creando una 
región con varias focos de poder. La consolidación de las naciones latinoamericanas 
está llevando a· una nueva definición de la política internacional tradipional. 

La administración Reagan, dedicada a afirmar nuevamente la hegemonía estadounidense 
por la via militar, está confrontando el proceso de cambio histórico en el hemisfe
rio. Además, con su intransigencia en Centroamérica, los Estados Unidos están atando 
su prestigio mundial y su imagen con éxitcs improbables y están agravando las ten
siones regionales. Esto ha preparado la escena para intervenciones militares estadou
nidenses importantes y de proporciones trágicas. La invasión de Grenada en octubre, 
demuestra la peligrosa tendencia de Washington en el uso de medias militares, no 
políticos o diplomáticos, para el desarrollo de su política exterior. 

Incluso antes de que se lleven a cabo acciones militares apresuradas, la política 
estadounidense está socavando el Único contexto que.existe para un proceso hacia la 
paz, el proceso de Contadora. Líderes del Grupo de Contadora han dado seflales de 
alarma sin precedentes, como el presidente mexicano, Miguel De la Mad�id, quien 
apremió a los Estados Unidos a "llegar a la convicción de que una intervención 
militar, lejos de resolver los problemas, los agravaría, extendiéndolos por Centro
américa, si no en toda el área vecina" (10). 

b. El Rol Especial de Canadá.

Primero, Canadá es un aliado importante de los Estados Unidos y tiene buenas razones 
para poner en duda la decisión de Washington, motivada ideológicamente, de seguir un 
curso de acción muy estrecho. La responsabilidad especial del Canadá es ayudar a 
crear opciones que salven las apariencias para una administración metida en un ciclo 
de· escalada militar. El Canadá podría ayudar a los Estados Unidos a confrontar los 
cambias que ocurren en sus fronteras y aceptar su nuevo status en la región. 

Segundo, el Canadá está también en una posición tal que le permite actuar como 
intermediaria con Europa Occidental en el desarrollo de un ambiente de opinión inter
nacional propicio al cese de la militarización en el área y a la promoción de la paz. 
También se necesita emprehder iniciativas con otros vecinos en el hemisferio para 
proteger y ampliar el espacio político y económico que se necesita para acuerdos 
políticos negociados. 

Tercero, una vez que la estructura inicial se haya creado, el Canad� estar� en una 
situación privilegiada para ayudar en el proceso de reconstrucción econ6mica, tanto 
con 'contribuciones financieras como ayudando a organizar esfu�rzos internacionales de 
ayuda. 

(10) New York Times, 8 de Febrero de 1984.
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e. El Modelo Mexicano.-

El activar un rol político y diplomático para el Canadá en el área presupone que ha 
habido una rearticulación de una política exterior canadiense independiente. lCÓmo es 
posible hacer esta en un país que depende tanto del poder regional principal, los 
Estados Unidos?. 

México ofrece un modelo importante para el Canadá. México, como Canadá, comparte los 
problemas de ser un vecino contiguo y dependiente de los Estados Unidos. Económica
mente, México es aún más vulnerable. Sin embargo, la experiencia mexicana demuestra 
que una política exterior fuerte, directa e innovadora (a menudo en conflicto con la 
política estadounidense), lejos de inhibir la administración de cuestiones bilate
rales con los Estados Unidos, parece forzar a Washington a tomar más seriamente a 
México. 

4. Obstáculos que Impiden esta Política.

Hay muchos puntos programáticos que el Canadá debe resolver para desarrollar una 
estrategia de acción realista y eficaz. 

a. Reconocer el Papel de los Estados Unidos.

América Central está ráp.idamente convirtiéndose en una fuente clave de posible con
flicto entre los grandes poderes. Sin embargo, el poder extranjero principal no es la 
Unión Soviética ni Cuba, sino los Estados Unidos. Esta ha sido así históricamente, ' 
desde principias de sigla. Bajo ln administración actual, la política de Washington 
constituye un peligro importante para la paz en el área y mundialmente. El incidente 
reciente en el cual un petrolero soviético fue daflado por una mina que habían puesto 
los "contras" dirigidos por la CIA, en el puerto nicaraguense de Corinto, es sólo la 
indicación más reciente del nivel peligroso de la participación estadounidense (11). -·

Nadie quiere que América Central se convierta en el terreno de conflicto para las
grandes potencias. Aunque es posible que haya una participación soviética importante

en e1 futuro, actualmente 1a presencia de países soô1a1istas--no es· -ni de-1a ca11cJãct-nT 
de la magnitud que pretenden los Estados Unidos. Por su parte, Cuba ya ha apoyado

. activamente acuerdos políticos negociados, en vez de una continuación de la confron
tación militar. 

b. El Fallo de la "Diplomacia Silenciosa".-

Tradicionalmente el Canadá ha utilizado los medias de "la diplomacia silenciosa",
pero éstos son insuficientes en la situación presente, dada la urgencia de la crisis
centroamericana y el desprecio con el cual Washington trata a sus aliados. Esta se 
vió muy claramente después de la invasión de Grenada. 

(11) El papel de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en América Central ha "sido
relatado con todo detalle en los medias de comunicaci6n norteame�icanos, mas recien
temente en Newsweek, 19 de Marzo de 1984. La cadena de t�levisión CBS senaló a ele
mentos de la CIA y militares norteamericanos como los dirigentes del ataque contra

. Corinto en Octubre de 19.83 (Citado en Central America Update, Diciembre/Enero de

1982-83, Vol. V, Número 4). 
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e) Dependencia Limitada de Contadora.

La iniciativa de Contadora merece y requiere el apoyo pleno del Canadá. Sin embargo, 
ésta es insuficiente para resolver todos los aspectos de la crisis regional. Es 
especialmente apropiada para resolver conflictos entre estados, pero tiene menos 
capacidad de promover diálogo interno. Esto es importante en el caso de El Salvador, 
que no ha sido prácticamente afectado por Contadora. Hay una necesidad de .emprender 
iniciativas que complementen la de Contadora, que promuevan eficazmente la necesidad 
de negociaciones políticas resultando en una resolución de la guerra salvadorefla. El 
Canadá debe participar en estas acciones o por lo menos apoyarlas. 

d. La Estabilidad Requiere Cambios Profundos.

El análisi·s canadiense reconoce la necesidad de cambios en las anticuadas estructuras 
políticas, sociales y económicas de Centroamérica. Pero la transformación de la 
regiÓn tiene que remediar décadas e incluso siglos de un orden establecido. En la 
mayor parte de los casos estes cambies tendrán que ser profundos, incluso radicales Y 
no sólo moderados o reformistas; tienen que ser nacionalistas y socialistas en inspi-

ttación, basándose en visiones indígenas de cambio y justJcia social. De ninguna 
manera hay que ver estos cambies automáticamente como parte del conflicto Este-Oeste. 

e. La Representación Canadiense y los Canales de Comun'icá61Ón;

Actualmente, Canadá brilla por su ausencia en la mayôr parte de Centroamérica. La 
Empajada en San José, Costa Rica, no puede observar, comunicar e informar sobre 
Nicaragua, El Salvador, Panamá y Costa Rica, simultáneamente. Los intereses -caiiã.ãie�-:
ses no están bien identificados o protegidos. La cuestión de un plan de evacuacion 
para canadienses trabajando en Nicaragua es un ejemplo de esto (12). 
Tiene 3..n:iportancia que un país mucho más alejado de la región, Gran Bretafla, haya 
decidido Últimamente volver a abrir dos embajadas en la región, aparte de las tres 
que ya tenía. 
Como la situación regional parece estar destinada a empeorar antes de volverse a 
e.stabilizar, habrá más necesidad de que el Canadá tenga sus propias vías de comuni
cación directa con los países en cuestión. 

f. Poniendo al Día la Definición de los Intereses Canadienses •

. Ml ex-Se.cretasio de Estado para Asuntos Exteriores, Mark M�cGuigan, ob�ervó en 1981 
'91ue Centroamerica no es tradicionalmente un lugar de interes para Canada (13). Las 

declaraciones del Sr. MacEachen indican que el Canadá sí tiene importantes intereses 
en la regiÓn hoy en dia. Los intereses canadienses tienen que ser públicamente 
clarificados y definidos. 

(12) Funcíonarios de la Embajada Canadiense en Managua, avísaron a los cíudadanos Ca
díenses en Nícaragua que debían utilizar las instalaciones de la Embajada estadouní
· dense en el caso de una emergencia que requiera la evacuacíón. Como senaló la Miembro
del Parlamento Pauline Jewetts ''es. más bien irónico que la Embajada estadounídense
tenga que rescat11r a. canadienses de una invasión estadounídense'".

(13) Hansard, 2 de Marzo de 1981, p. 7767.



. . 

Cualquier declaración sobre loe intereee8 canadieru!e�, los cuales son considerables, 
tiene que tomar en cuenta: 
1. La perspectiva mundial canadiense.
11. El rol de Canadá como poder medinno.
111. La proxim1dad de la región y la posibilidad de poner en peligro la paz hemisfé-

rica y global.
1v. La promoción de los derechos humanos. 
v. Nueatras relaciones económicas. ahora y en el futuro.
vi. Inmigración hacia el Canadá desde el área. 
vi. El valor de una política exterior· iridependiente, afirmando la soberanía cana

diense ( 14).

5. Recomendaciones.

Una lista inicial pero no completa de recomendaciones específicas incluiría los 
siguientes puntos: 

_ -
a. Región.-

Hay una necesidad urgente de hacer declaraciones enérgicas, p1:Íblicas e inequívocas 
sobre el peligro inminente que representa la actual política exterior y militar de 
los Estados Unidos con respecto a Centroan:érica. Hoy en ctía ya existe una creciente 
1ntervención militar estadounidense, tanto abiertamente como enforma encubierta. Es 
muy probable que haya una intervenciÓn militar masiva y dirccta de los Estados Uni�os. 

El apoyo moral al Grupo de Conta.dora no es suficiente-. Se necesi ta una: eficaz movili
zación de apoyo internacional. El Canadá debería explorar acciones, corno una _declara
ción internacional o hemisférica de apoyo. 

La promoción de los derechos humanos, la ctesmilitarización y el progreso hacia la paz 
se verán facilitados a través de la realización de una política consistente e inte
grada. ½ª puesta en práctica de esta política, a su vez àependerá de tener. �

na repr·e
sentacion regional adecuada, y del desarrollo de vías directas de comunicacion, infor
mación y análisis. 

b. El Salvador.-

- i. Mantener la suspensión de ayuda bilateral y extender la suspensión a tratados
multilaterales. 

11. Continuar el apoyo a mociones sobre derechos humanos en las Naciones Unidas.
· Hi. R,fõonocer al - Frente --1:leinocrático Revolucionaria / Frente Farabuncto Martí de

Liberaci6n Nacional (FDR/FMLN) corno una fuerza ·po.Íítica representativa. 
iv. Insistir, ju�to con México, en Washington, sobre la necesidad de negociaciones

políticas llevando a un gobierno provisional y luego a elecciones. 

(14) El concepto de acrecentar la soberanía de Canadá a travé� de un fortalecimiento

de los vínculos con América Latina fue preconizado públicamente por Asuntos Externos

en una propuesta en 1970 del entonces Secretario del Estado Mitchell Sharp, Foreign' · 

Policy for Canadians • 
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e. Nicaragua . ..: ·

i. Dar prioridad a Nicaragua como un foco para ayuda canadiense a la región.

ii. Abrir una misión diplomática con un embajador residente.
ili. Continuar oponiendo públicamente el apoyo ilegal y encubierto de los Estados

Unidos a actividades de los contras en Nicaragua. Un gesto importante sería la 
ayuda para compensar el impacto de estos ataques y los efectos del boicot 
económico de Washington. 

iv. Reiterar el apoyo a las propuestas nicaraguenses de paz, que incluyen poner fin
a los cargamentos de armas, con los procediruientos adecuados para la verifi
cación internacional.

v. otr�ce� apoyo a las elecciories de Noviembre •

. d. Honduras.-

i. Poner como condición de ayuda el respeto a la no intervención y el cese de la
militarización y del apoyo, tanto directo como indirecto, a las actividades de
los "contras".
Insistir, en Honduras, que el Canadá sabe y se preocupa por los asesinatos de
civiles en Nicaragua, por ejemplo los que ocurrieron en ?antasma Últimamente.
Promocionar discusiones bilaterales directas entre Tegucigalpa y Managua.

ii. 

ili. 
iv. · Insistir que se abandonen los planes para el desplazamiento de los refugiados

salvadorefios. Si los campos·para refugiados se·van a cerrar, la Única
opción es que los· refugiados· tomen asilo en un tercer país. Apremiar � 
Hondur·as· a firmar la convención de las Naciones Unidas sobre refugiados. 

e. Costa Rica.-

i. Apoyo a la "declar�ción de neutrali�ad", y sefialar el uso que hacen los "con
tras" del territorio costarricense para ataques contra Nicaragua.

ii. Contribuir a consolidar la independencia de Costa Rica a través de ayuda econó
mica.

f. Guatemala. -

L Continuar la promoción de derechos humanos en las Naciones Unidas. 
_ii. Mantener la suspensión de ayuda bilateral y extender la suspensión a asuntos 

multilateralas. 
iii. Suspender programas preferenciales económicos a través de la Compaflía de Desa

rrollo de las Exportaciones (EDC) en los campos de facilidades para
exp-ortación, seguros, etc·.

iv. Poner fin a ia venta de aviones de doble uso (civil/militar).

6. Conclusiones.

El Canadá tiene potencial para jugar un papel positivo y constructivo, políticamente, 
económicamente y en el campo de derechos humanos. Una política efectiva sería consis
tente y capaz de desarrollar acciones originales y enérgicas. 

Centroamérica tiene todas las posibilidades de convertirse en una fuente catastrófica 
de tensión mundial. Los trágicos cestos sociales de la crieis regional hasta la 
fecha, palidecerían en comparación con los efectos de un conflicto regional desatado 
por una intervención militar americana a gran escala. 
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El Canadá tiene mucho que ganar ai empieza a participar activamente en sentar. los 
cimientos para la justicia social, deaarrol lo auténtico y una paz duradera. 

29 de marzo de 1984 
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''TRABALHISMO'', CAMINO 

BRASILENO HACIA EL.SOCIALISMO 

DEMOCRATICO 
Orígenes 

EL "PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA" (PDT) tiene sus raí
ces históricas en la Revolución de 1930, movimiento liberal responsable por lavic
toria de Getulio Vargas para la Presidencia de la República. Entre las conquistas 
de esa revolución cabe destacar la institución dei voto secreto y la extensión dei 
derecho de voto a la mujer. Es en esa época también, que se profundiza el proceso 
de industrialización brasilefio, com la emergencia de las dases trabajadoras en la 
escena política. A partir de esa época Getulio Vargas lidera el desafio de transfor
mar al Brasil en una sociedad urbana, integrada a nivel nacional, teniendo por 
punto de partida una sociedad oligárquica y regionalista. Vargas es responsable 
por medidas de gran repercusión para la clase trabajadora, que son adoptadas por 
el presidente atendiendo los reclamos de la sociedad. Entre esas medidas están la 
creación del Ministerio de Trabajo y de la Justicia dei Trabajo, para contribuir 
a la sol.ución de los conflictos entre patrones y empleados, el sistema de asistencia 
social, la jornada de ocho horas, la reglamentación del trabajo nocturno y del tra
bajo de los menores y las mujeres; la sindicalización de los trabajadores; la estabi
lidad laboral y el salario mínimo obligatorio. Esas conquis_tas son algumas de las 
iniciativas de Getulio Vargas que hasta hoy constituyen la base de los derechos 
de los trabajadores brasilefios. 

Es en este período que surge el laborismo - del cual Vargas sería el mayor 
lider - que en estrecha unión con los sindicatos pasa a constituir una realidad 
viva en la historia política, social y cultural del país. Sin embargo, recién en el afio 
1945, con el nombre de "Partido Trabalhista Brasileiro" (PTB) sería formalizado 
legalmente. 

Los compromisos básicos del partido son tres: 
1. - El compromiso con el progreso y la justicia social.
2. - El compromiso con la democracia pluralista y el Estado de Derecho

democrático. 
3. - El compromiso con la defensa instrangigente de la soberanía nacio

nal, en sus aspectos políticos, económicos, culturales y sociales. 

La Trayectoria 

Desde su fundación, el "Partido Trabalhista Brasileiro" fue un instrumen
to de expresión política de los trabajadores y de los otros sectores sociales benefi
ciados con medidas progresistas adoptadas por la revolución de 1930 y perfeçcio
nadas en los anos siguientes en el campo de la legislación laboral y, sobre todoen 
lo que se refiere al régimen de protección ai trabajador. Era necesario, de hecho, 
un partido fuerte para imponer la legislación social y llevar adelante un processo 
de desarrollo económico, bajo contrpl nacional. 

Ya en las primeiras elecciones para la Constituyente (después de la redemo
cratización de 1945) los "trabalhistas" consiguieron elegir 22 diputados y 2 sena
dores para el Parlamento nacional, entre ellos el peopio Getulio Vargas. En las 
elecciones siguientes, de 1962, esos números aumentaron bastante, alcanzando la 
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cifra de 116 diputados federales. Así, en términos proporcionales, el Partido Tra
balhista pasó de una representación en el Congreso nacional del 7. 7% en 1945, 
para 28.4% en 1964. Por una diferencia de pocos asientos era entonces el segundo 
mayor grupo y todo indicaba que en las elecciones siguientes pasaría a ocupar, 
sin dificultades, el primer lugar. 

Este avance del "trabalhismo" expresaba la politización creciente de las ma
sas populares del país y su adhesión al programa del partido. Eso quedó claro en 
las elecciones directas de 1950, cuando Getulio Vargas fue electo para su segundo 
mandato e intentó implementar un proyecto de desarrollo nacional fuerte y 
autónomo. 

En este período la industrialización del país creció aceleradamente; fue creado 
el monopolio estatal del petróleo, a través de la Petrobras,; fue elaborada la pro
puesta de creación de la Electrobras y se impone un control a la transferencia de 
ganancias al exterior. Al mismo tiempo se asegura, de forma intransigente, el ejer
cicio de las libertades democráticas en todo el país. 

Es entonces que se levantan contra Getulio Vargas las fuerzas conservado
ras, la extrema derecha y los grupos inte.-nacionales, heridos en sus intereses. A 
pesar de todo, el Presidente resiste. Su objetivo era fortalecer los sindicatos y ase
gurar el poder adquisitivo de los salarios. Así nombra a JOÃO GOULART, dipu
tado por Rio Grande del Sur, Ministro de Trabajo. 

Durante el ejercicio de sus funciones Joao Goulart ejerció siempre una po
lítica de defensa de los trabajadores y de sus instituciones de clase. La reacción 
de la derecha a su política es violenta y terminó por obligar a renunciar a su cargo 
de Ministro. Las fuerzas reaccionarias continuaron su campana de desestabiliza
ción del gobierno de Vargas para impedir la puesta en práctica de los proyectos 
nacionalistas con los cuales el Presidente se había comprometido ante el pueblo 
y la nación. 

Los enemigos de Vargas no desistieron y la oposición llegó a los cuarteles, 
contando incluso con apoyo externo, según prueban documentos de la mayor con
fiabilidad. Perseguido y casi sin sal idas, Vargas permanece fiel a sus ideales hasta 
su muerte. Se suicida en la madrugada del 24 de agosto de 1954, con un tiro en 
el coraz ón. 

De esta tragedia resultó su "Carta Testamento", una terrible y lúcida acu
sación contra las actividades de los grupos extranjeros. En aquella oportunidad, 
esas fuerzas retrógradas estaban unidas a las minorías internas en contra del de
sarrollo autónomo del país y del ascenso social de las clases menos favorecidas. 
Hasta hoy, la "Carta Testamento" inspira las luchas del "trabalhismo" del lado 
del pueblo trabajador del Brasil. 

La Segunda Experiencia en el Poder 

La dramática desaparición de Vargas y el impacto de su "Carta Testamen
to" impulsan la toma de conciencia de las masas populares. El "trabalhismo" se 
expande y se afirma, no solo a nivel teórico sino en la práctica política, profundi
zando siempre el carácter y el compmromiso socializante del partido. 

En las elecciones presidenciales de 1955 João Goulart - su dirigente máxi
mo en aquel momento - conquista la vice-presidencia, al lado de Juscelino Ku
bistchek. En las elecciones siguientes, en 1960, João Goulart es reelecto para el 
mismo cargo, pero la presidencia recae en un hombre del partido adversario, el 
professor Janio Quadros, quien renuncia un afio después, en 1961. 

La llegada al poder de João Goulart no fue un proceso pacífico, como esta
blece la Constitución Federal, debido al veto de los cuarteles y de las fuerzas de 
la derecha, aliadas al capital internacional. Es en este momento que, bajo el lide
razgo de Leonel Brizola, entonces gobernador "trabalhista" del estado de Rio Gran
de del Sur, se forma un vigoroso movimiento popular a favor de la toma de pose
sión de João Goulart en el cargo de Presidente de la República y en defensa de 
la Constitución. 

Leonel Brizola había sido diputado estadual y federal, alcalde de la ciudad 
de Porto Alegre (1955-1959) y posteriormente, candidato victorioso al gobierno 
de su estado. AI frente del gobierno de Rio Grande do Sul (1959-1962), Brizola 



había realizado experiencias pioneras de planificación económica, había implan
tado empresas del estado en sectores claves de la economía, había puesto en prác
tica la primer reforma agraria del país - con la distribución de millares de lotes 
a campesinos sin tierra - y había sorprendido a la nación con la construcción de 

' seis mil escuelas de primer y segundo grado, asegurando así escolarización a todos 
los nifios de Rio Grande do Sul, un hecho inédito en el Brasil. 

Más aún: había promovido la expropiación de dos subsidiarias de empre
sas multinacionales norteamericanas, ineficientes .y obsoletas, que estrangulaban 
las perspectivas de desarollo del Estado, todo esto utilizando rigurosamente la le
gislación vigente. Las empresas expropiada era la ITT, que tenía el monopolio de 
los servi cios telefónicos, y la Bond and Share, Que explotada el servi cio de abaste
cimiento de energía eléctrica. 

En 1962, después de concluir su mandato al frente del gobierno de Rio Gran
de do Sul, Brizola fue electo para la Cámara Federal por la población del actual 
estado de Rio Je Janeiro. Obtuvo entonces casi 300 mil votos, o sea, el apoyo de 
25% del electorado de la época de la antigua capital de la República. 

Al resistir en 1961 el veto de los militares y de los grupos civiles contrarios 
al funcionamiento de los mecanismos constitucionales, Leonel Brizola empuii.aba 
las armas en un gesto de rebeldía cívica y convoca al pueblo a cerrar filas a su 
lado, especialmente a los trabajadores y a los sindicatos. El país se mobiliza exi
giendo la toma de posesión de João Goulart en el cargo de Presidente de la Repú
blica. La crisis asume graves proporciones y el III Ejército adhiere al movimiento 
constitucionalista. Practicamente sitiado, el Congresso Nacional voto a las apura
das una enmienda constitucional que instituía un régimen parlamentarista. De es
ta forma João Goulart asume, finalmente, el cargo de Jefe de Estado. 

A pesar de todo João Goulart consigue imprimir a su gobierno la marca 
"trabalhista", a través de reformas sociales y de transformaciones económicas pro
fundas. En 1963 se realiza un plebiscito a través del cual la nación rechaza el régi
men parlamentario y restaurando el presidencialismo. 

João Goulart presenta su programa de "Reformas de Base", entre las que 
se destacan: la Reforma Agraria, para distribuir equitativamente la tierra entre quie
nes la trabajan; la Reforma de la Enseiíanza, que propone la alfabetización de las 
grandes mayorías sociales y acaba con el carácter elitista de la enseii.anza secunda
ria y superior; 'la Reforma Tributaria, que descentraliza los recursos federales pa
ra beneficiar a los diferentes estados y municipios; la Reforma Administrativa, que 
tiene por objetivok la modernización de la máquina del Estado, etc. 

El gobierno de João Goulart también propone un estatuto para disciplinar 
la transferencia de ganancias al exterior al mismo tiempo que postula, en el plano 
internacional, una política independiente con el reconocimiento diplomáticok de 
los países del bloque socialista y el acercamiento del Brasil a los países no alinea
dos y dei Tercer Mundo. 

Las propuestas de João Goulart obtienen amplio respaldo popular, movili
zando millones de brasileii.os, ya sea trabajadores asalariados, pequenos y medios 
proprietarios o empresarios nacionales, tanto de la ciudad como del campo. Pero 
grupos civiles y militares de derecha, aliados a los intereses internacionales, mani
pulan la crisis que el país atraviesa, confundiendo a la opinión con el apoyo de 
los órganos de comunicación social, sumergiendo al Brasil en mayores dificulta
des y en falsos impasses políticos. 

IV El Golpe de Estado de 1964 y sus Repercusiones 

sobre el "Trabalhismo" 

La conspiración contra João Goulart y su gobierno culmina con el golpe 
de Estado de 1964. Las fuerzas anti-nacionales - que habían sido detenidas por 
el suicidio de Getulio Vargas en 1954 - finalmente llegaban al poder, contra la 
voluntad popular. 

Era natural, pues, que la represión así instaurada se volviera contra el "tra
balhismo". El golpe se había dado contra el "trabalhismo", contra las "Refor
mas de Base", cuya puesta en práctica iba a conducir al surgimiento de un nuevo 
Brasil, más soberano y socialmente más justo. Depuesto, João Goulart parte para 
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el exilio. Leonel Brizola también. Los principales líderes del partido son persegui
dos y proscriptos, al igual que los sindicatos urbanos, las organizaciones de los 
trabajadores rurales, las entidades estudiantiles. Se suprimen las libertades demo
cráticas; se suceden los Actos Institucionales y otras medidas dictadas por el arbi
trio, la Justicia entra en colapso y el país cae en el autoritarismo. 

En 1965 el nuevo régimen se arriesga a realizar elecciones directas para los 
gobiernos de los Estados de Minas Gerais y del entonces llamado Guanabara. (Ac
tualmente el Estado de Guanabara y la ciudad de Rio, que tenía un status especial 
forman el Estado de Rio de Janeiro). 

El régimen es derrotado abrumadoramente, resultando victoriosos los go
bernadores de oposicián apoyados por el trabalhismo. La respuesta de los nuevos 
e ilegítimos detentores del poder fue la extincián de los partidos políticos. La me
dida se destinaba, principalmente, a reprimir al "trabalhismo", el partido que ob
tuvo el mayor número de representantes, que fueron prohibidos de ejercer el man
dato que el pueblo les había conferido en las urnas. La verdad es que fueron los 
"trabalhistas" los que pagaron el más alto tributo al golpe de Estado en número 
de muertos, torturados, proscriptos, presos, exilados. Fueron sometidos a los tri
bunales de excepcián; condenados, perdieron todos sus derechos políticos. 

El régimen impuesto en 1964 aplicá políticas totalmente opuestas a las del 
"trabalhismo", antidemocráticas y anti-nacionales. Los sindicatos sufrieron in
tervencián federal, las huelgas fueron prohibidas, los salarios fueron achatados 
a niveles sin precedentes, la economía del país pasá a ser orientada por el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), con sus principales sectores entragados a las em
presas multinacionales. 

El Brasil se apartá de sus aliados tradicionales de América Latina, se disn
tanciá del Tercer Mundo, y de los sectores democráticos y progresistas de Europa. 
Se reviviá el viejo chantaje del anti-comunismo, con su cortejo de groserías e in
justicias. En suma, se implantá en el Brasil un régimen que fue la antítesis de lo 
que postulaban Getulio Vargas, Alberto Pasqualini, João Goulart, Leonel Brizo
la, Darcy Ribeiro y tantos otros líderes que sistematizaron las propuestas del 
"trabalhismo". 

El Exilio y la "Carta de Lisboa" 

La ruptura institucional y la represián desencadenada por el régimen insta
lado en 1964 llevaron a numerosos trabalhistas al exilio. Entre esos líderes desta
cados estaban João Goulart y Leonel Brizola. El primero moriría en la República 
Argentina en 1976. Su entierro, en Rio Grande do Sul, se transformá en una mar
cante manifestacián popular a favor de la amnistía, de la libertad, de la democra
cia. Surge, en esa ocasián, la idea de hacer resurgir el trabalhismo como movi
miento organizado. Leonel Brizola asume la lideranza de esa articulacián. 

En 1977 él fue expulsado dei Uruguay, donde había pasado todo su exilio, 
en forma arbitraria, por presiones de frupos de extrema derecha dei Brasil. 

Se dirige entonces a los Estados Unidos, donde es acogido por la política 
de derechos humanos dei Presidente Carter. Más adelante, en Europa, profundiza 
su relacián con líderes de partidos democráticos, socialistas y socialdemácratas. 
En esa ocasián Leonel Brizola junto con otros líderes trabalhistas, elabora el con
tenido socialista y democrático dei nuevo trabalhismo que ya resurge en el Brasil. 

En Lisboa esa reflexión se consolida en el "Encuentro de los Trabalhistas 
dei Brasil con los Trabalhistas en el exilio", realizado com apoyo de los socialistas 
de Portugal. Se da a conpcer la "Carta de Lisboa", documento de cufío democrá
tico, pluralista y socialista dei trabalhismo que constituirá la matriz de su rearticu
lacián en territorio brasilefío. Es en esta ocasián que surge la expresián: Trabalhis

mo, camino brasileõo haciaJ el socialismo democrático. 

Es digno de mencián el hecho que el trabalhismo no había dejado de existir 
como movimento político ni social a pesar de haber sido puesto fuera de la ley 
y de tener a sus líderes proscritos. Ya en la campana electoral de 1968 numerosos 
se presentaron, tanto en Rio Grande do Sul como en Rio de Janeiro, defendiendo 
la necesidad de reconstruir el trabalhismo como la vía brasilefía hacial el socialismo. 

Varias reuniones fueron realizadas con ese objetivo, en todo el territorio 
brasilefío. Cabe destacar que ai extinguir los partidos el régimen instalado. en 1964 



había creado dos agrupamentos artificiales - la ARENA (hoy transformada en 
PDS) oficialista, y el MDB (hoy PMDB), de opocisión. La mayoría del MDB esta
ba compuesta por legisladores oriundos del trabalhismo. Ellos continuaron resis
tiendo y, por eso, fueron siendo paulatinamente eliminados por actos de violencia 
y substituidos por liberales o disidentes del - régimen. Muchos de ellos, desde 
el exilio, continuaron apoyndo al MDB como expresión de la oposición liberal al 
autoritarismo. 

La Reconstrucción del Partido 

A partir de 1973 se inicia en el Brasil un movimiento de presión de las bases 
sociales, exigiendo la liberalización del régimen. El sistema de poder intenta con
trolado, pero es en vano. Se van atenuando así las diferentes formas de censura 
a los medios de comunicación, son contenidas las acciones de las fuerzas represi
vas, se levante el estado de sitio, (aunge en su lugar surgen otros controles consti
tucionales rigurosos). Finalmente la sociedad conquista la amnistía de los presos 
y de los perseguidos políticos. En todos los rincones del país irrumpen movimien
tos de resistencia y de protesto popular, principalmente en los grandes centros ur
banos, La llamada "huelga del ABC", en São Paulo fue, sin duda, la mayor mo
bilización de masas contestararia del régimen militar. En este contexto el régime 
propone, a fines de 1969, la reformulación del sistema bipartidario vigente. 

Los trabalhistas apoyan la iniciativa con su en el Congreso Nacional. Se 
estima que es una manera de acelerar el proceso de apertura democrática. Esa es, 
también, la posición de Leonel Brizola, ya de regreso de su exilio. La verdad es 
que, obligadas a actuar como un frente por la legislación hasta entonces vigente, 
las oposiciones no lograban organizar políticamente a la población ni podían vin
cular al escenario político las luchas cotidianas del pueblo. Los partidos continua
ban funcionando meramente como movimientos electoralistas. En suma, la políti
ca de frente no tenía un caráter renovador, no generaba compromisos, no presen
taba un proyecto nacional definido. Llegaba el momento del surgimiento de los 
partidos políticos. 

En esta coyuntura los trabalhistas enfrentan - en el seno de la oposición 
- a los sectores liberales y conservadores, que hasta aquel momento habían de
tentado el comando opositor e insistían en continuar con aquel tipo de política
para combatir al régimen. Los trabalhistas deciden entonces expresar su proyecto
político e ideológico autónomamente, reconstruyendo el PTB.

Se inicia así el proceso de reconstrucción del partido. Los sectores conser
vadores pronto constatan que el lema Partido Trabalh�ta Brasileiro por su pene
tración en la masa y su significado histórico se transformada en manos de sus líde
res tradicionales en el _mayor partido del país. A través de maniobras jurídicas y 
con la ayuda inocultable del régimen, uno de esos grupos conservadores se apode
ra del lema histórico. Pero la farsa no engafía al pueblo ni hace retroceder a los 
verdaderos trabalhistas. 

Em menos de 30 días, sin recursos e incluso enfrentando resistencias en el 
proprio frente OPL'Sitor, convocan un Congreso Nacional en Rio de Janeiro, y fun
dan el Partido Democrático Trabalhista. Con este nuevo lema, levantado las ban
deras del socialismo democrático, los trabalhistas concurren a las elecciones de 1982 
en diversos estados. Leonel Brizola conquista el Estado de Rio de Janeiro, con 
Darcy Ribeiro vice-governador y Saturnino Braga al Senado de la República. 

Actualmente el PDT tiene 23 representantes en el Congreso Federal, ade
más de expresivas bancadas en las Asambleas Legislativas y en las Cámaras Muni
cipales de los Estados de Rio Grande do Sul y Rio de Janeiro. Está implantado 
jurídica y orgánicamente en los 23 Estados y en los dos Territorios que forman 
la Federación Brasilefía. Cubre con sus Directorios casi la mitad de los 4.133 mu
nicipios que existen en el país. En una redente reunión del Directorio Nacional 
se decidió cambiar la sigla d� PDT para PDTS (Partido Democrático Trabalhista 
Socialista). 

La agenda de sus principales eventos marca la realización de sus Conven
ciones Municipales y Regionales para este afio 1984, mobilización que deberá cul
minar con la realización de un gran Congreso Nacional. En esa ocasión el partido 
incorporará por entero el proyecto del socialismo democrático. 
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Nos toca clausurar este Primer Congreso dei Pensamiento 
Antimperialista, con el que cierra la Jornada Conmemorativa 
dei 50 Aniversario de Sandino, cuyo Comité Nacional nos tocó el 
honor de presidir. 

La Jornada Sandinista de 1984: "A 50 Anos . .. Sandino Vive" 
fue con su práctica de defensa, producción en guerra, luchas po
líticas electorales por la institucionalización de la Revolución, el 
mejor hQmenaje que nuestro pueblo pudo rendir ai General de 
Hombres Libres. 

Esa convulsa dinámica por la consolidación dei proyecto San
dinista obligó a postergar hasta hoy este Congreso, concebido 
dentro de la Jornada dei "50 Aniversario". 

Pero esa casualidad que retrasó la venida de _ustedes, pensa
dores y luchadores antimperialistas que hoy nos honran y ani
man coo su presencia, resalta también que mientras exista im
perialismo, la causa de.Sandino vive, por encima de las efeméri
des. 

Nosotros ai conocer los análisis realizados -por ustedes en el 
desarrollo dei Congreso, hemos trabajado coo companeros dei 
DRI-FSLN, nuestra Cancillería, el INIES y otros '!!Xanismo� 
afines, algunas retlexiones sobre la relación qüe encontramos en 
este momento histórico entre el peligro imperialista y el signifi
cado de la Revolución Popular Sandinista que quisiéramos nos 
permitan compartir con ustedes. 

NICARAGUA SANDINISTA ANTE 
LA CRISIS INTERNACIONAL 

La Revolución Popular Sandinista triunfa en el momento en 
que la crisis internacional alcanza una profundidad semejante a 
la crisis de inícios dei siglo. En 1979 la Comisión Brandt desta
caba su "convencimiento de que las dos próximas décadas pue
den ser definitivas para la humanidad" .- No es para menos. ·En 
la crisis de 1914 a 1945, debemos recordar que se dieron dos 
grandes guerras mundiales, las Revolucionés Socialistas; la 
gran depresión de los anos 30 que condujo a la bancarrota fi
nanciera, ai colapso productivo y el desempleo masivo de millo
nes; a la vez que el ascenso dei fascismo y el ulterior surgimiento 
de la hegemonia norteamericana. Unos 50 anos antes, hacia 
1883, se había dado la otra grave crisis que permitió el ascenso 
dei .capitalismo monopolista, la expansión dei imperialismo 
clásico y un renovado colonialismo sobre el Tercer Mundo. En 
la crisis actual, observamos convulsiones análogas, que van á 
determinar transformaciones de gran envergadura. No obstan
te, existe una gran diferencia coo esta crisis y es que ésta se da en 
u. -.. nuclear, donde el peligro atómico puede convertir esta
cri!> . la última de la humanidad.

En l�s perfodos de crisis mundial históric�_!llente se han pro
ducido las grandes transf'ormaciones estructurales. Por ejem
plo: coo las llamadas guerras mundiales se definen las nuevas 
articulaciones dei orden y poder mundial. La diferencia de esta 
crisis es que si esto a hora se hace a través de una política de fuer
za, de una política de armamentismo, coo una visión imperial 
de reconstruir la hegemonía de un país pretendiendo imponerla 
sobre el resto de la humanidad, esto puede producir una diná
mica tal de acontecimientos, que pueden terJf!inar en una coo-

. tlagración nuclear. El mundo de hoy, no es el mundo de inícios 
de siglo. Estamos viviendo en un mundo de correlación de fuer
zas muy distinto ai de las crisis anteriores. Por eso, estamos fir
memente convencidos que la salida a esta crisis global no puede 
realizarse coo el imperio de la fuerza, sino coo el imperio de la 
razón, en la que lo primero y más fundamental es la defensa 
enérgica de la paz en el mundo, enfrentando con responsabili
dad, pragmatismo y tlexibilidad, la búsqueda de soluciones jus
tas y dignas a las crisis y contlictos internacionales. 
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Desgraciadamente para nosotros, para Centroamérica Y 
para el mundo, 'en Estados Unidos domina hoy una visión impe
rial neo-monroísta, donde Nicaragua y Centroamérica se pre
sentan, con menosprecio para nuestros pueblos y la co�ciencia 
universal, como una oportunidad para que Estados Ui:11dos su
pere el síndrome de Vietnam y el derrotis!"o que ha�n_an crea
do en la conciencia dei pueblo norteamencano, las ultimas ad
ministraciones "débiles" en Estados. Unidos. Este nuevo mon
roísmo no es sólo un peligro para Nicaragua, Centroaméric� y 
América Latina, sino es también un peligro para los prop1os 
aliados de Estados Unidos, porque esta posición hegemonista, 
egoísta y revanchista en el mundo actual, es una a�en�z_a _para
toda la humanidad en el mundo nuclear. La pazes md1ns1ble y 
no se puede obtener paz internacional provocando la guerra, o 
el terrorismo, por regiones. 

Afortunadamente existe otra visión alternativa, una visión 
surgida de la experiencia e historia dei Tercer Mundo, partic1!
larmente de América Latina y coincidente coo los valores mas 
profundos de la humanidad frente ai nuevo monroísmo de Rea-
gan y su grupo eliti�t:1; En �ste �ontexto, 1� �evolución Sandi-· 
nista presenta una v1s1on bohvar1ana y sandm1sta, para resolver 
la crisis en lo que afecta a Nicaragua que también puede ser útil 
para contribuir a la búsqueda de alternativas para enfren�arse 
a la crisis mundial. Centroamérica y Nicaragua no soo reg10nes 
sin futuro, como algunos han pretendido presentarnos, sino que 
somos un desafio constructivo e innovador para el futuro. Cen
troamérica y las posibilidades efectivas de soluciôn a la crisis, 
pueden convertirla en un "nuevo término de refe�enci:1". para
contribl!ir a la búsqueda dei futuro de paz, de conv1venc1a mter
nacional, que supere la confrontación milita� coo una_ confron
tación contra la miseria creciente y reproduc1da amphadamen-
te en más de dos terceras partes de la humanidad. 

Permítasenos aprovechar este foro para analizar coo cierto 
detenimiento por qué Nicaragua y Centroamérica se han con
vertido en un desafio para América Latina, un desafio para Eu
ropa y un test para la paz, para el derecho internacional; un test 
para los organismos multilaterales y las Naciones Unidas, y so-
bre todo un desafio para la proyección futura de Estados Unidos 
ante el mundo. Quisiéramos también analizar cuáles soo las 
raíces domésticas en Estados Unidos de esa visión imperial 
monroísta para enfrentarse a la crisis internacional y exponer 
algunos enfoques sobre la crisis internacional, basados en la e�
periencia de este pueblo pequeno, pobre, subdesarrollado, peri
férico en la crisis internacional, pero que a través de una pro-· 
funda y dramática historia de sufrimiento y de lucha, cree, coo 
sencillez y humildad, que algo puede decir y aportar a la comu
'nidad internacional en la búsqueda de una salida justa y equili
brada, a la crisis actual. 

Estamos clausurando un aniversario de lucha sandinista que 
es a la vez bolivariana. Esa es la esencia de nuestras raíces his
tóricas. Un profundo alineamiento latinoamericano. Desde el 
19 de Julio no somos ya más, república bananera; no somos ya 
más, traspatio de nadie; no somos parte de nin2ún bloque, sino 
parte de una humanidad que busca _resolver un problema co
mún, en un mundo en profunda crisís y además, en una era nu
clear. Somos parte de una humanidad que lucha por transfor
mar las relaciones de dependencia y sometimiento, en relacio
nes de amistad y solidaridad, de respeto mutuo y cooperación, 
para salir dei subdesarrollo preservando la libertad. 

NICARAGUA Y CENTROAMERICA, UN TEST 
PARA EL FUTURO DEL TERCER MUNDO 

Creemos que en Nicaragua y en Centroamérica se estájugan
do en gran parte el destino de América Latina, y ai mismo tiem
po, poniéndose a prueba las posibilidades de encontrar salidas 
razonables y durables a la crisis internacional. Por eso, los ac
tuales monroístas, que han comprendido que aquí hay algo nue
vo y esperanzador,. intentan deslegitimarn�, calumniarnos, 
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deformando nuestra identidad para aislarnos y podernos aplas
tar a corto plazo. Posiblemente no se ha dado otro momento en 
la historia de Estados Unidos en que a un país tan pequeno y 
subdesarrollado se le haya tratado con tanta importancia y con 
tanta ag�esi�idad. Casi nos hacen aparecer como una potencia, 
por los termmos en que se refieren a nosotros, aunque si lo fué
ramos seria solamente desde un punto de vista moral. El presi
dente Reagan, el 27 de abril de 1983, en su discurso ante una se
sión conjunta dei Congreso dijo: ... "La seguridad nacional de 
todas las Américas está en juego en Centroamérica. Si no pode
mos defendernos allí, no podemos esperar prevalecer en ningu
na otra parte. Nuestra credibilidad colapsará y nuestras alian
zas se resquebrajarán ... " 

"Si los Estados Unidos no pueden responder a una amenaza 
cerca de stis propias fronteras, por qué los europeos y asiáticos 
han de creer que nosotros estamos seriamente preocupados con 
las amenazas contra ellos ... ? Si los soviéfü;os pueden presumir 
que nada que no sea un ataque real sobre los Estados Unidos ha
brá de provocar una respuesta norteamericana. ;.Qué aliado 
qué àmigo habrá de confiar en nosotros ... ?" 

.. _EI 9 de mayo de 1984 Reagan especificaba esta amenaza acu
sando a nuestra revolución así: .. EI sandinismo es un reino dei te
rror comunista" y "lo que los Sandinistas han hecho de Nicara
gua es una tragedia". 

En este mes de febrero, el presidente Reagan en su discurso 
sobre el estado de la Unión, concentró la problemática interna
cional en este pequeno país, afirmando: "La dictadura sandi
nista en Nicaragua, que coo pleno apoyo cubano y dei bloque so
viético, no sólo persigue a su pueblo, a la lglesia, y niega la liber
tad de prensa, sino que arma y proporciona bases para los te
rroristas comunistas que atacan a los Estados vecinos. EI apoyo 
a los combatientes de la libertad -agregó refiriéndose a los ex
guardias somOFistas-, es actuar en defensa propia y en conso
nancia coo las Cartas de la Organización de Estados America
nos y las Naciones Unidas. Es esencial que el Congreso continúe 
todas las facetas de nuestra asistencia a la América Central. De
seo colaborar coo ustedes en apoyo a las fuerzas democráticas, 
cuya lucha está vinculada a nuestra propia seguridad". 

Desgraciadamente, esta no es una posición pesonal dei presi
dente norteamericano, aunque le incremente peligrosidad su 
comprometimiento directo en la misma. EI informe Kissinger, 

• que pretende ser un consenso bipartidista de la política nortea
mericana hacia la región, mantiene que Centroamérica está "en 
la encrucijada geoestratégica dei mundo coo dimensiones glo-
bales, por eso Centroamérica es un test para la credibilidad nor-
teamericana". · 

, Poderosos grupos dei poder económico y político norteameri
cano están detrás de esta política bacia Nicaragua y Centroa
mérica. EI Wall Street Journal, en su página editorial dei 15 de 
'noviembre de 1984 insiste en la misma política, incluso coo más 
agresividad, dicen: "Centroamérica es la prioridad número uno 
en la agenda de la política exterior. Ni el control de los arma
mentos, ni el misil MX, ni incluso la guerra de las galaxias y la 
estrategia de la defensa, \!S más importante que el controlar la 
expansión totalitaria que está. actualmente tomando lugar en 
Nicaragua. No puede haber paz en Centroamérica, hasta que 
los sandinistas sean eliminados". 
. Más de ocho mil muertos y danos superiores a tos mil miUones 
de dólares en tres anos acusa Nicaragua por este desígnio fascis
toide. 

La vigencia de las tesis
dei Documento de Santa Fe

Si� quere ser exhaustivo, sino recordar un conjunto repetido
de planteamientos lanzados contra Nicaragua ai más alto nível 
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de la administración norteamericana, me permito enfatizar la 
importancia que puede tener el llamado Mandato II, para lide
rear y continuar esta "revolución" conservadora, o lo que se ha 
llamado la "Revolución de Reagan". Este documento es la ac
tualización, para el segundo mandato Reagan, dei famoso docu
mento de Santa Fe, que sirvió de directriz bá�ica a la política 
Reagan en su primer mandato, y dei cual Reagan dijo que le ha
bía suministrado "u·na especial y sustantiva ayuda que nunca ol
vidaré". En este segundo mandato, ya no sólo se ve Nicaragua y 
el proceso de cambios en Centroamérica como una amenaza 
sino como una opor.tunidad para que Estados Unidos supere ei 
síndrome de Vietnam y el derrotismo que, se había creado en la 
conciencia norteamericana por la falta, según sus autores, de 
una política exterior fuerte. EI mandato II requiere una política 
"de insurgencia anti-marxista". Ya no se trata de contener con 
todos los medios "la amenaza comunista", sino de provocar una 
derrota (roll-back) de aquellos países que soo visualizados como 
una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, como suce
dió en Granada, que para la administración Reagan ha servido 
de ejemplo de que "las revoluciones marxistas" también soo re
versibles. 

�bido a esta concepción, los "intereses y seguridad nacio
nal" que invoca la administración Reagan no se refieren en este 
caso a recursos materiales; ni económicos, ni a zonas maríti
mas, ni a bases militares o asesores soviéticos o de otros países 
soci_alistas sino a que la libertad, autonomia y autodetermina
ción de los pueblos latinoamericanos soo incompatibles con la 
realidad de Estados Unidos como potencia mundial. Cualquier 
cambio en América Latina que no sea controlado por Estados 
U º!�os se . ."� automáticamente . como una ganancia para la
Umon Sov1ehca y, por lo tanto, hene que ser destruído. 

;.Es "terrorismo comunista" lo que está sucediendo en Nica
ragua? ;.No será que la verdadera amenaza de lo que está pasan
�o en Nicaragua y Centroamérica es que estos pueblos peque
nos, pobres, subdesarrollados, están ofreciendo un nuevo tér
mino de referencia a todo el Tercer Mundo? ;.Cómo hacer los 
cambios sociales que dos tercios de la humanidad necesitan para 
poder alcanzar un mínimo nível de vida y sobrevivencia, y a la 
vez para recuperar l:t dignidad, el respeto y la autodeterminã
ción que como naciones independientes, nuestros pueblos exi
gen ai final dei siglo XX?. El pueblo de Nicaragua no se puede 
reconocer en esta presentación que se hace de la Revolución 
Sandinista. La opinión internacional e incluso aliados cercanos
a E.s�ados U?i�os no aceptan esta visión de Nicaragua y la Revo
luc1on Sand1msta y por tanto se oponen cada vez en forma más 
enérgi�a. a la política norteamericana bacia Nicaragua y Cen
troamenca. 
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Por eso conviene que analicemos cuáles soo las raíces domés
ticas en Estados Unidos que permiten y apoyan esta política ex
terior norteamericana. ;.Es todo el pueblo norteamericano el 
que defiende esta posición, o es un grupo muy particular de inte
reses económicos y políticos que utilizan la crisis centroameri
cana y la Revolución Sandinista para defender sus intereses 
mundiales y reconquistar una hegemonia global perdida? 

Estas preguntas ·no soo retóricas. Estas preguntas quieren le-
vantar una problemática, la q_ue hemos llamado un desafio para 

.!os pueblosdeCentroaméfi�_y_América ,La�n?,para lospueblos
�!_Europa

!.
p�� la Comunidad Internacional y sus mshtuciones·y 

-mtiy_ especialmel)té-para el mismo pueblo norteamericano. Por
e�o, en diversas y repetidas ocasiones, representantes dei go
b1erno y companeros de la Dirección Nacional, han procurado
visitar Estados Unidos y presentar directamente ai pueblo nor
teamericano lo que nosotros, sandinistas, queremos hacer en 
Nicaragua. La mayoría de las veces·se nos han puesto obstácu
los para visitar Estados IJnidos y ponernos en contacto coo el 
pueblo norteamericano. Por nuestra parte hemos tenido abier
tas las fronteras de Nicaragua a todo. el mundo, y en especial a 
1os norteamericanos, que no necesitan visa para visitar este 
país, para que comprueben con sus propios ojos el "totalitaris-



mo", Y la supuesta ainenaza que este pequeno y pobre país crea 
a la sociedad norteamericana. 

Nuestros mejores amigos en Estados Unidos son los que nos 
ha_n visitad� )'. hap visto cuán "amenaza'' somos para su pueblo.
M1les de cnshanos norteamericanos, de sindicalistas, represen
tante_s de minorías y de grupos feministas, veteranos de guerra 
de V1etnam, centenares de académicos y políticos norteameri
canos, decenas de congresistas han estado acudiendo en un ílujo 
per?1anente para ver la "amenaza terrorista", a la seguridad 
nacional de Estados,Unidos, provocada por este pequeno país. 
La pregunta que hay que responderse es: ;,Qué hay detrás de 
toda esta patología en relación con Nicaragua? ;,Qué se trata de 
ocultar detrás de todos estos mitos, de estas mentiras oficiales ai 
más alt? n!vel dei gobierno norteamericano que han !levado a 
contrad1cc1ones y a que el gobierno norteamericano protagoni
zara el ridículo ante la Comunidad Internacional como con la 
negativa oficial a su involucramiento en el minad� de nuestros 
puertos, que tuvo que reconocer días después, o con la creación 
de u? clima artificial �e crisis internacional con la supuesta pre
sencia de MIGS en N1caragua, ai día siguiente de las elecciones 
norteamericanas, o más grotescamente que lleve ai presidente 
de Estados Unidos a vulgarear a Bolínir. o Laf'ayette cmnparán
dolos con burdos mercenarios genocidas? ;,Qué se trata de ocul
tar? 

Más grave aún, ;,Por qué se boicotea cualquier intento de ne
�ociación y de paz que se pretende establecer en la región, sea 
esta Contadora, las propuestas de paz de Nicaragua de octubre 
dei 83, dei diálogo en EI Salvador, etc.? 

LAS RAICES DOMESTICAS DE LA POLITICA EXTERIOR 
NORTEAMERICANA HACIA CENTROAMERICA: 

Intentar responder a esas preguntas, nos ha !levado a estu
diar la historia norteamericana, la estructura dei poder nortea
mericano, a analizar las raíc�s estructurales dei nuevo proyecto 
de la "Revolución Reagan", su "America is Back". Ojalá la ad
ministración norteamericana, utilizando sus enormes recursos 
y expertos, intentasen también descubrir cuáles son las raíces 
estructurales de la crisis centroamericana y de la Revolución 
Sandinista. Porque para el informe Kissinger y para los princi
pales disenadores de la política exterior norteamericana bacia 
Centroamérica, la historia no existe. La comisión Kissinger fue 
capaz de reinterpretar toda la historia de Centroamérica sin va
lorar que ésta es la tierra más'invadida dei mundo, sin recordar 
la existencia_ de Sandino, Farabundo Martí, las peleas dei pue
blo panameno por el Canal, las constantes y permanentes insu
rrecciones indígenas y campesinas de los pueblos de Centroa
mérica desde el siglo pasado. 

Nosotros sin embargo, reconocemos que la nación norteame
ricana, una nación grande, tiene una historia importante, por 
sus grandes logros y también por sus dramáticas responsabili
dades para con la humanidad, y sobre todo en Centroamérica y 
América Latina. En la historia de esa nación, el fenómeno Rea
gan, es un fenómeno muy profundo, un acontecimiento con do
lorosas raíces asociadas con la historia dei pueblo norteameri
cano. 

:-- La administr�ción keagan pretende Jugar Ün papel históri�o •. 
superando el síndr

g
me de Vietnam, la impotencia que segúri 

ella, el pueblo norte mericano padeció con las últimas adminis
traciones considera ás por Reagan como "débiles". La derrota 
de Vietnam no fue sólo una derrota militar, sino que produjo 
una profunda polarización interna dentro de Estados Unidos y 
una falta de consenso nacional, que ha provocado en Estados 
Unidos un debate permanente sobre su rumbo bacia el futuro. 
Por otro lado, el desacuerdo europeo en relación con la política 
norteamericana en Vietnam había provoq1do según algunos 
analistas tendencias neutralistas en Europa y .una percepciórten 
.tl..Tercer Mundo de que Estados tinidos no era un tigre de pa-
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pel, pero tampoco el líder incuestionable para el munao acrna1, 
ni tampoco un imperio irreversible. EI presidente Reagan v su 
impresionante aparato de propaganda pretendeu recoger· esa 
supuesta necesidad vital dei pueblo norteamericano de comen
zar a tener un destino preciso hacia el futuro. Reagan ofrece un 
"rearme moral" a base de su interpretación de'lln conjunto de 
valores como libertad, democracia y paz, y acompana ese rear
me moral con un fuerte "rearme militar". Un locutor de la tele
visión norteamericana después de q_ue Reagan terminase su dis
curso sobre el-estado de la Unión, llamó a Reagan "EI Supermán 
de la Casa Bianca''. Sin duda, esa nueva euforia norteamerica
na, es magistralmente comunicada a la opinión norteamerica
na. Reagan, el mago de la comunicación, simboliza el espíritu 
de "America is Back". EI mismo lo di,io en su último discurso 
ante el Co_ngreso: "Todo es posible en América si tenemos fe, de
terminación ) coraje. "Reagan representa� habla de la seguridad 
nacional norteamericana, que combina la diplomacia dei gran 
poder con la contención militar dei "imperio dei mal". 

;,Por qué esta visión tan simplista de la crisis internacional , 
de la historia amenaza con lograr un consenso importante en 
Estados Unidos? 

Ho) ·es necesario recordar que después de la cri�i� dt• \"ielnam, 
se impuso en Estados Unidos una política trilateralista repre
sentada básicamente por el gran capital transnacional nortea
mericano, sobre el capital financiero representado por David 
Rockefeller, fundador de la trilateral. La trilateral procuraba 
ajustarse a los cambios en la correlación de fuerzas mundiales, 
proponía una participación de la hegemonía norteamericanà 
con Europa y el Japón, ai tiempo que procuraba asignar un nue
vo rol a las naciones intermedias que surgían en el Tercer Mun
do como Brasil, México, Argentina. lrán. Sudáfrica. 

EI trilateralismo intentaba administrar la economía mundial 
y conjugar con nuevos enfoques los problemas dei Tercer Mun
do para evitar la inestabilidad dei mercado y evitar un grave de
terioro de la paz internacional. Era un proyecto de administrar 
la crisis, fomentando la interdependencia y proponiéndose 
co_optar � la lJnión Soviética a base de una competencia econó
mica, mas que de una contención militar agresiva propiamente 
dicha. Por eso favorecían la "detente" y el acuerdo de SALT. 
con el fin de frenar la carrera armamentista, para que disminu
yera el gasto militar y permitir que la ingente suma dei gasto mi
litar fuese destinada a producir otro "boom económico" como 
en los anos 60. L_a trilateral buscaba una supremacía norteame
ricana compartida con sus principales aliados. Sin embargo, 
esta posición no consiguió un consenso íntegro dentro de Esta
d�s Unidos, ni un consenso con el bloque europeu y japonés de
bido a la competencia intercapitalista; y los países dei Tercer 
Mundo continuaron luchando por su propia independencia na
cional. 

AI final de la-administradún Carter ( 1979-1980) que simboli
•zaba el proyecto trilateralista, se da el colapso dei Sha de lrán, 
e! colapso de la dinastia Somoza en Nicaragua, la pérdida de 
Grenada y a los pocos meses el conílicto de Afganistán. lrán, Ni
;·��agua, Grenad� y Af'g�nistán, f'enúmenos tan profundamente
diferentes, supus1eron sm embargo, un colapso definitivo de la 
credibilida_d de la pol(ti�a trilateral ante los círculos de poder 
norteamericano. l .os ult1mos meses de Carter, provocan va una 
c�.6cel��ión dei acuerdo SALT y una p,olítica, más de c·onten
c'1on m1htar que de administración de la crisis internacional. 

1 La combinación de la 
ideología con el miedo 

E�t'.'. f'a\'l�redú la victoria ·c1e Reagan que:_representaba una·
�oah�1�n d1fercntt: de grupos de poder económico, político e 
1deolog1co e11 Esta_dos.�nidos. Esta nueva alianza está represen
tada por la orgamzac1on CPD (Committee on the Present Dan-

ger) Comité sobre el Peligro Presente y The New Right (La Nue
va Derecha ). Estos grupos de poder tienen sus raíces ideológicas 
en la �octrina Truman de los anos 40 y en el proyecto de política 
exterior basado en la contención militar. Esta alianza de CPD y 
los conservadores retoma la codificación de la política exterior 
dei documento de abril de 1950 dei Consejo Naci1mal de Seguri
�a_d Núme�o 68, conocido en EE.UU. como el NSÇ 68. Esta po
hhca exterior promueve de nuevo una clara supremacía mun
dial basad� en el rearme moral y militar de EE. UU. Esta políti
ca es maneJada por un grupo exclusivo de élites, pero movilizan
do 1:t opinió� pública norteamericana, para lograr un consenso 
nacwnal suhc1ente que apoye esta política de recuperación de la 
�ege'!l�nía global. Para ello de manera privilegiada se juega 
1deolog1camente, usando los medios de comunicación. Se juega 
con '.'la magia" de un presidente que domina estas técnicas de la 
comunicación, combinando la ideologia, con el miedo, con el 
anti-comunismo, con la necesidad de superar el síndrome de 
Vietnam y encontrar un destino manifiesto para el tiempo pre
sente. La administración Reagan representa este pensamiento 

• de la nueva derecha, que ha financiado con millo,ries de dólares a
los "Thi!'k Tanks" de la r�vol_ución reagaoeana, la Heritage 
Fou�dahon, el Hoover lnshtuhon, el Natiom,1 Strategy lnfor-. 
matwn Center, el Center for Strategical lnternational Studies 
of Georgetown University y ai nuevo Instituto para el Estudio de
la Religión, (el lnstitute for Religion and Democracy). A la vez,
la CPD ha incluido a 46 de sus miembros en el grupo de asesores
más importantes de Reagan ocupando 30 de ellos, las más altas
posiciones dentro de esta administración. La Kirkpatrick, Wi
lliam J. Casey. Director de la CIA, Richard Allen, quien fuera 
asistente dei presidente para los asuntos de Seguridad Nacional, 
Fred lkle, Sub-Secretario de Defensa, Eugene V. Rostow, Di
rector de la Agencia de Control de Armamento y Desarme, 
George Shultz, John Lehman (Secretario de la Marina), Paul
Nitze (experto negociador de fuerzas nucleares), etc., y el mis
mo Ronald Reagan, son miembros de la CPD. 

Es útil recordar también que en el primer gabinete de Rea
gan, a excépción dei Secretario dei Interior, Watt, y el Secreta
rio de Educación, T.H. Bell, todos los demás eran millonarios o 
se aprbximaban a serio por sus vinculaciones. De la companía 
Bechtel, salen Weinberger y Shultz; Haig trabajaba para la 
Union Technologies; William French Smith fue director de 
Crocker National Bank, Paullman, Pacific Lighting, Pa_cific Te
lephone y Telephone and Telegraph; John F. Lehman, Secreta-

• rio de la Marina, trabajó para una companía consultora cuyos
clientes eran Northrop, Boeing y Trw. Uno de los financiadores
de grupos derechistas y vinculado a miembros dei gabinete de 
Reagan es Coors y los estrategas que en 1965 decidieron prepa
rar el camino de Reagan hacia la presidencia fueron los millona
rios ultraconservadores Holmes Tuttle, vinculado a la Ford; 
Henr)· Salvatori, fundador de la Western Geophysical Compa
ny y A.C. Rubel, presidente de la Union Oil. Después de su elec
ción en 1980, Reagan con cuarenta personas, forma su Comité 
de Asesores de negocios, compuesto por altos ejecutivos de las 
siguientes companías: BENDIX, SPERRY, MORGAN STAN
LEY )' Companía, EL NEW YORK STOCK EXCHANGE,
PRUDENTIAI.. METROPOLITAN LIFE, GOOD YEAR,
PFIZER, MERRIL L YNCH, ALLED STORES, FLUOR,
MONSANTO, WEYER HAUSER, PROCTER AND GAM
BLE, EI. CONTINENTAL GROUP y ESTE E LAUDER, entre
otras.

Con esta sumaria dtadón de nombres y grupos, sólo quere
mos senalar que existen profundas raíces en la historia y en los 
grupos de poder de Estados Unidos que explican la actual políti
<:_a · reaganeana. Reagan.noes el refle,io de una pi,lírica éxterior 
eslílo cow-boy, como a menudo se le ha caracterizado, sino que 
representa fuerzas de poder estructurales muy profundas den
tro de Estados llnidos . 
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La Revolución Sandinista 
y la pugna interna norteamericana 

La victoriásandinista en julio de 1979, se da en el mome, 
la gran pugna interna en Estados Unidos entre los trilater1 
y la nueva derecha. La administración Carte� visualizó a 1 
volución Sandinista básicamente como una Revolución ir 
lla en Centroamérica, mientras que la nueva ideología vis�;IÍ�a 
a la Revolución Sandinista como una avanzada dei comunismo 
internacional y una amenaza para la segnridad norteamerica
na. La polífü;a trilat_eralista estaba representada por el discurso 
de Carter en la Universidad de Notre Dame "el conílicto con la 
Unión S_oviética es menos intenso. La gran amenaza para la paz 
ahora v1ene de un mundo donde una tercera parte son ricos y 
dos terceras partes son pobres·•. Para la nueva derecha nortea
mericana, los Derechos Humanos defendidos por Carter no son 
más que "Marxistas marchando bajo la bandera de Cristo" 

· como dijo Lefever, uno de los asesores ideológicos de Reagan.
Los Derechos Humanos son sustituidos por los "Derechos Cor
fºr�tivos" de la empresa privada-y de las trasnacionales nortea
mericanas. La magia dei mercado, el rearme moral en Estados
Unidos y el rearme militar para defender la seguridad nacional,
son las bases de la nueva política exterior norteamericana. Todo
eso implicaba que la campana de Derechos Humanos y el con
trol de armamentos era pernicioso. La supremacía nuclear era
la forma de apoyar la política exterior y de confrontar "ai impe
rio dei mal", la Unión Soviética. La renaciente política arma
mentista buscaba desgastar económicamente a la Unión Soviéti
ca, declarando una guerra económica y técnica, que se manifes
tó inicialmente en la oposición ai proyecto de los 250 billones de 
dólares �ntre Europa y la Unión Soviética para construir el ga
soducto transiberiano.

Las consecuencias de está nueva política exterior norteameri
cana se han manifestado también a nível de la crisis económica. 
EI déficit presupuestario norteamericano, básicamente debido 
ai gran presupuesto militar, produjo una fuerte alza en las tasas 
de interés, que atrajo un ílujo gigante de capital mundial hacia 
Estados_ Unidos, �es�apitalizando Europa 1 los países árabes, y
mantemendo arhfic,almente la recuperac1ón norteamericana 
importando los dólares dei mundo y exportando la inflación'. 
Esta política no ha ayudado a la recuperación europea, ni mu
cho menos a superar la crisis dei Ter.:er Mundo que sigue pro
fundizándose. En relación con América Latina, las altas tasas 
de interés. la reducción dei financiamiento internacional a 
América Latina, que ha !legado a ser de balance negativo en los 
últimos anos, no ha hecho más que llevar a América Latina a 
una crisis económica, como·no se había t:onocido ni siquiera en 
los anos 30, )' que cada día amenaza más con dar lugar a estalli
dos políticos por las imposiciones anti-pueblos dei F.M.I. 

Esta política de hegemonía y contención militar, basada en 
una deliberada hiper-polarización dei conílicto Este-Oeste 
""!arginaliza a�solutamente la conílict_ividad Norte-Sur, pospo: 
mendo cualqmer arreglo de Nuevo Orden Económico Interna
cional, nuevo acuerdo financiero internacional, la ley dei mar 
la reconstitución de los organismos multilaterales, etc. La únic� 
política que concentra la atención de Estados Unidos es visuali
zada en términos de seguridad nacional, dei conílicto Este-Oes
te y de liderazgo mundial de Estad(!S Unidos, porque sin este li
derazgo mundial, en la opinión de los pensadores conservadores 
norteamericanos, no se puede lograr la estabilidad económica, 
ni política mundial. "America is Back" representa todo este 
profundo ) complejo proceso ideológico, de alianzas económi
cas y políticas dentro de Estados Unidos. A la vez, se funda la 
Internacional Conservadora que se ha creado recientemente en 
Gran Bretana. La lnteróacional Negra como se le ha llamado 
tiene ai Vice-Presidente Bush entre sus líderes máximos, movili: 
zando apoJ'O internacional para este proyecto de la derecha 
mundial anticomunista. 



Es bueno aclarar que el proyecto trilateral era también y si
gue siendo un proyecto imperial; pero de un imperio que procu
raba acomodarse a la multipolaridad dei mundo, a la nueva co
rrelación de fuerzas, ai resurgimiento de sub-potencias en el 
Tercer Mundo· y a una demanda acumulada de los países dei 
Tercer Mundo por tener una participación en el desarrollo 
mundial. Suponía, por otro lado, una posición de detente frente 
ai conflicto Este-Oeste para poder resolver lo que se veía, como 
el peligro más importante para la estabilidad mundial, la ten
sión Norte-Sur. 

Klsslnger confunde 
Centroamérlca con el Canal de Panamá 

En nuestra región dei mundo, esa política se vio ejemplifica
da por el acuerdo de los tratados dei Canal -de Panamá, Torri
jos-Carter. La administración norteam-ericana los presentó 
como un "test" de la nueva era en las relaciones de Estados Uni
dos con América Latina y como un ejemplo de cómo resolver los 

conflictos entre el Norte y el Sur, también como un método ne
gociador para distensionar un conflicto. EI grupo de la CPD y 
especialmente Reagan, sin embargo consideraban que se daba 

una amenaza soviética en el Canal de Panamá, ante un torrijis
mo ai que varias veces se acusó de comunista. Reagan y el sena
dor Helms fueron grandes enemigos de firmar los acuerdos dei 
Canal de Panamá, coando se firmaron los tratados canaleros 

Reagan calificó aquellos tratados como una traición y una ren
dición de los derechos de Estados Unidos en Panamá. Los trata
dos dei Canal de Panamá, personalmente dirigidos por Kissin
ger, permitieron sin embargo a Estados Unidos mantener las 14 
bases militares en Panamá y acomodar el control imperial sobre 

esa vía de tránsito, tan vital para Estados Unidos, hasta el aõo 

2,000. En los tratados, por demás constantemente violados, es 

importante recordar ahora que la nueva compaõía dei Canal 
que se estableció tiene una mayoría de repFesentantes nortea
mericanos. EI presidente de la compaõía dei Canal es el Presi
dente de Estados Unidos con un director de la compaõía dei Ca
nal de Panamá, que es también norteamericano. Es decir, ese 
fue el estilo de soberanía que el imperialismo trilateral permitía 

ganar a Panamá sobre un pe-dazo dei territorio patrio que contó 
con todo el apoyo de América Latina y la aprobación de la 

O.E.A. Kissinger fue el mago de aquella acomodación dei Impe
rio, que América Latina la aceptó com� un gest� de la nueva era 

y como el máximo de lo que Estados Umdos podia conceder a las 

· aspiraciones latinoamericanas.

· Pero el informe de la ·comisión Kissinger ª"'lica ahora esa êon
ceptualización que se usó sobre el Canal de Panamá, a toda el 
área centroamericana, como si el Istmo Centroamericano fuese 
una propiedad norteamericana. Conviene recordar que la pro
puesta más práctica para manejar la crisis centroamericana en 
el informe Kissinger, es la creación de la "Organización de De
sarrollo de América Central" (ODAC). La ODAC está abierta a 

todos los países de Centroamérica, incluyendo Panamá y tam
bién "a los Estados Unidos de América", come, miembro asocia
do. También se permite la participación como miembros a otras 

naciones de Europa, Canadá y Japón. Sin embargo, "el director 
de la organización debería ser un ciudadano de los Estados Uni
dos con un Secretario Ejecutivo centroamericano". Pero más 

aún, el control último de los fondos que manejaría la ODAC 
"correspondería siempre a los países donantes" y "los donantes 
retendrían el derecho a veto". Este organismo supranacional 
ODAC, dirigido por un ciudadano de los Estados Unidos, vela
ría por la gestión de gobierno en los diferentes países centroa
mericanos en todos sus aspectos, incluso los políticos, es decir, 
proponen, otorgar a la ODAC atribuciones que competen a la 

gestión soberana de cada nación. La propuesta de control que se 

hizo sobre la propiedad que Estados Unidos consideraba como 

suya, el Canal ("Nosotros lo compramos, lo hicimos, es nues
tro"), se aplica a los países de C1:ntroamérica en su conjunto, 
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como si nos hubieran comprado, nos hubieran hecho y fuera
mos de ellos. Lo que la alianza para el Progreso jamás se atrevió' 
a presentar en 1960, Estados Unidos lo pretende hacer 20 aõos 
después, no sobre una porción de territorio sobre los cuales Es
tados Unidos tiene un reclamo jurídico de la época colonial, sino 
sobre todos los países de Centroamérica. Además, mantiene el 
informe Kissinger, en la ODAC, "la representación debería 
provenir principalmente dei sector privado", ai que virtual
mente convierte en único representante legítimo de los pueblos. 
Este es un ejemplo gráfico dei engendro de la nueva ali.anza en
tre la CPD y la nueva derecha conservadora norteamericana. 
Representan diferentes grupos de poder económico y político 
dentro de Estados Unidos y una ausencia de representación de
mocrática de las grandes mayorías norteamericanas en la defi
nición de esa política exterior. Las élites dei poder norteameri
cano se entrecruzan y se intercambian, pero la gran mayoría dei 
pueblo norteamericano, no está representado en esos intereses 
de élites aunque comparte sumisamente esa hegemonía dei capi
tal transnacional. 

Por eso mantenemos que existe una coincidencia entre los in
tereses de las grandes mayorías centroamericanas con la gran 

mayoría dei pueblo norteamericano. Consideramos que lo que 
es un problema imperial para los países de Centroamérica, dei 
Tercer Mundo y también para la Comunidad Internacional, es , 
también y sobre todo un grave problema para los sectores popu
lares de Estados Unidos. 

En 1932, Franklin D. Roosevelt fue electo presidente de Esta
dos Unidos en base ai programa político conocido como New 
Deal. En aquel programa se daba una participación en el bie
nestar social a la clase trabajadora, con un Estado que regulaba 

la vida política, la vida económica y la alianza social que sopor
taba el New Deal. Era una alianza de clases entre la gran bur
guesía internacional (financiera e industrial), la clase obrera y 
los grupos étnicos norteamericanos. Una alianza hegemonizada 

por el Partido Demócrata y por los intelectuales liberales de Es
tados Unidos. Suponía una cooptación de la clase obrera y los 

sectores populares norteamericanos dentro de una alianza he
gemonizada por la gran burguesía. Se ganó la adhesión de la · 
clase obrera norteamericana a base de un anticomunismo y dei 
idealismo liberal de alguno de los líderes norteamericanos como 

John Kennedy. Se ofrecía ai pueblo norteamericano "Bread 
and Butter" (pan y mantequilla), a cambio de que los obreros y 
trabajadores norteamericanos cediesen su representación di
recta como clase en las élites liberales. Hoy, dentro de Estados 
Unidos, el New Deal está también destruido, se ha dado una po
larización entre ricos y pobres, esta polarización se mantiene en 

base a una frustración de la clase obrera. Sin embargo, Reagan,: 
que representa el fin de aquella alianza de clase, ha sido capaz, 
de crear un nuevo consenso y de captar a través de un proyecto 

ideológico utilizando los medios de comunicación social, la frus
tración de una gran mayoría dei pu,eblo norteamericano que ve 

que la administración Reagan presenta "A New Dream", un 

nuevo sueõo que lleva consigo el que "America is Back". Rea-· 
gan, a base de un programa ideológico magistralmente comuni
cado a las masas norteamericanas, ha levantado el optimismo, 
principalment� de los grandes monopolios y del:0111'-:>S admitir 
que de algunos sectores dei pueblo norteamerican J, jogando 

con el gran miedo nuclear, con el anti-col11'u11ismo y con la 

"amenaza" a la seguridad nacional nortef . ,cana. Con este 

paquete ideológico ha sido capaz de ir ava ;ando gradualmen
te, Reagan ha aprovechado la debilidad de la organización ' ,1-
dical (un 35% de la clase obrera norteamericana estaba sind .:a
lizada en 1960, pero sólo el 19% en 1980). La administración 

Reagan, marginando ai 15% de los más pobres de Estados Uni
dos, a través de su campaõa ideológica, ha sabido manipular laj 
desilusión y la angustia de una buena parte de las clases popula-i. 
res eli Estados Unidos, ante el fiasco de anteriores políticas im; 
periales. La nueva agresivivdad reaganiana y su intento de con, 

/ 

• 

• 

'seguir control hegemónico sobre la globalídad dei_ sistema capi
talista, ha sido capaz de asegurar el respaldo suficiente para ob
tener un segundo mandato. ç-

La visión de Reagan 
es nihilista e imperial 

Reagan y los interêses que representa, han promovido dema-
ógicamente los "New Dreams" (los nuevos sueõos), en b_ase a 

'�alores y concepciones tradicionales dei pueblo norteamericano
sobre ta libertad, la democracia y la pa�. Sin ���argo, los ".N.e_w
D ams" de Reagan llevan un contemdo mh1hsta, una v1s1on 

i;:erialista que intenta a ultranza bipolariz:-r ai mun�o erre 

el Este y el Oeste para recuperar la hegemoma global e_ 1mp :1�
tar su imperialista "Way of Life". Toda esta co_b�rtura 1�eolo�1-
ca se acompaõa de un proyecto militar estrateg1co que 1mphca 

fuerza, hegemonía y poder. Que se m_a�ifiesta r�ie�temente en 

la SOi, la ·iniciativa de defensa estrateg1ca, que 1mpl!ca el apoyo
militar y la fuerza nuclear como eomponente esenc1al 1_>ara lle
var adelante esa visión imperial dei mundo. Hoy, a � �nos de la 

victoria sobre el fascismo cabe recordar que estas v _1s1�mes co
� 

un sustrato de valores nihilistas, dieron lugar ai nac1m1ento de 

fascismo en Europa en la crisis de 1930. Sin embargo, el Pf 
ºb�e

ma hoy es más grave aún porque el peligro de este nuevo as.cis
mo se da en una era nuclear, donde hacer e�talla_r un confllcto
atómico no supondría una guerra más en la historia de la huma
nidad, sino posiblemente la última. 

Por eso mantenemos que lo que está �or aqu! en juego no es
solo un test para Nicaragua y Centroamer!c.a, m u� test �e nue

vas relaciones entre Estados Unidos y America L�:n
;

, 
;

no que 

es un test también para Europa y para la humam � , ero so

bre todo es un test para el mismo pueblo nortea�er!�ano. Gon
sideramos que la crisis regional no es por contrad1c�1�n ent

�
e l�s 

pueblos de Estados Unidos, Nicaragua, Cen!roamericati me

rica Latina, sino entre unas élites norteamencan�s que :1n mo- .

nopolizado la política exterior de su país, la �an_ 1deolog1zl!do y 

b'polarizado en un conflicto, agigantado art1fic1al y enganosa-

�!!����':: ::�:r:� !f:eri;�c?::
t

��:
i
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bierno norleamericano imponga este conm::�:::::r::: !;�f � 
cía au!ocum_plida. Por eso, ª
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ativa desde América Latina, que 
presentar una vis 

I d e permita una sa-
t:1mbién _ espera ser una 
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El problema es que os I 
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nía norteamer1cana so _re su p
t inaron la iniciativa y pondría 
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y posiblemente quedaría una 

en peligro esta v1s1on �� ,�ariana . Por ai o la Revolución 
OEA retrotraída a �u vieJa decrep��!i Acta d� Contadora sin
Sandinista fue la pr_imer� en ac;:

rque a pesar de las dificulta
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b d ntro dei proyecto de la Revolu
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ción Nicaragüense. 
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deseen conocerla. Como todo proceso, ha tenido su dialéct�ca de 

avances y retrocesos, de dudas, de encrucij�das, p�ro e� mdu
dable que en el proceso espiral en que camma la �1storia, _h?Y
una clara y definida línea tend_encial de la Revoluc1on Sand1ms
ta que sólo aquellos que no qmeren ver, no ven.

Con más de 5 aõos de haber tomado el poder, .Jerr?t:mdo ª. la 

dictadura somocista, habiendo estado enfrentada m1htar, eco
nómica política e ideológicamente como pocos procesos_ en el .
mundo '10 han estado, en plena crisis regional e mt�rnac1o�al, 
frente a una agresión despiada�� de la m_a�or potencta mundta!,
sería imposible que la Revolucmn Sand1msta no se haya de�m
do. Si hay dificultades para encajona�la e� º!'ª. de esas .�atrices
históricas que intentan encerrar la historia ag1I y sal?1can�e de
los pueblos, esa es parte de la definición � de la p�rt!c!lla�1dad
dei procesó, que se presenta como un fenomeno h1storico �nno
vador, expresión de la necesidad de realizar tr_ansformac1ones
sociales profundas en el Tercer Mundo, a trave� de un pr�es_o
democrático y un modelo económico dent:ro �e los caracte�1st1-
cas de la pequeõez, el subdesarrollo, y penfic1dad de la reahdad
nicaragüense y centroamericana. 

Cierto que ta Revolución Sandinist:', no _es _s�Lo una Revo11!
ción nacional porque se da en una reg1on h1storu:amente consi
derada el patio trasero dei imperio, su áre� !>n•serv�da )'. por 
tanto tiene también por su contexto geopohttco una 1mphcan-
cia regional e internacional. 

Realidades concretas reafirman
los princlpfos dei proceso revolucionario 

Con más de s·aiios de intentar construir la n�"''.ª !"icaragua,
son realides concretas las que reafirman lo� _Prtf c1p�� Y los va
lores que han dado el carácter a la Revoluc1�n Sand1msta. Esta 

definición no es de escritorio, sino que se reahza en pl�no c�'!'po 

de batalla, en un momento en qu� la escal��a a�res1va m1htar
está tomando formas de creciente mtervenc1on; frente a una �s
calada ideológica que presenta a Nicaragua como un "terroris
mo comunista amenazante" y como un proyec10 que_ exp�rta
Revolución e inestabilidad a toda la regió!1. Ante semeJante 1m
posición la Revolución Sandinista ha deb1do optar por una �ue
rra dei p�eblo frente a la agresión, reest_ructu:rar \a econom_1a de 

· reconstrucción en una economía de res1stenc1a y de _sob�ev1v�n
cia nacional, ai mismo tiempo que convoca a la i,ohda:r1da� in
ternacional que defiende el derecho de la :iuto-dct�rmmacion Y
de ta soberanía de los pueblos, por pequenos que;_ estos sean. Es
decir esta definición viene dada dentro dei parametro de una
guer;a, pero que ai mis�o tie'!'_po _ ofrece u_na propuesta de paz
nacional, regional y de d1stens1on mternac1onal. 

La Revolución Sandinista triunfó e� un mo!"ento do!'de la 

· crisis y las contradicciones dei sistema_ mternac!onal hab1an al
canzado uno de los momentos más álg1dos dei s1glo XX. 

La Revolución Sandinista ha tenido q!le experimentar la cri
sis centroamericana, la crisis internac1on�I _Y t>I pro�ecto d�
construir una nación ai mismo tiempo. Qu1za la a,�pht�d Y la
enormidad de estas tareas para un pueblo pequen_o � Joven,
haya dado apariencias de que este proceso de apr���1zaJe c?lec
tivo que vive nuestro pueblo, no tenga una defimc1on precisa. 

· Quién puede tener definiciones precisas y acabadas en e�tas
co;unturas tan cambiantes y dramáticas? Sin emb�rgo, existe 

un proyecto con una clara tr�ectoria histórica. hac1a ei futu�o.
Incluso, quisiéramos lanzar un reto a la Com':'�1dad !nter�a�w�
nal, para que no se distraiga buscando prec1s1?nes 1deolog!ca.'.
de un proceso tan complejo como el nuestro, sm,, que eval_ue � 
analice si la práctica de estos casi seis aõos y los valo1:es Y prmc1-
pios que la sostienen, pueden ser tildados d� "terror1sm� comu
nista amenazante", o si!'º debería más b1en, -.er cons1dera�o



nuestro proceso como un intento de asimilar las experiencias 
. históricas de la humanid� para conseguir las transformaciones 
sociales y la democrad� simultáneamente, aprendiendo de los
errores y de los éxitos que la memoria colectiva de los pueblos 
nos han legado como su gran herencia. 

Consideramos que los principios y los valores que sustenta la 
Revolución Sandinista, coinciden. con los valores fundamentales 
que defienden los pueblos de América Latina y dei Tercer Mun
do. AI mismo tiempo estamos seguros que estos valores y princi
pios coinciden con aquellos valores más profundos y humanos 
de la democracia occidental, representada por las corrientes 
más progresistas de Europa y sectores de los Estados Unidos. Es 
indudable también que Ia experiencia de los pueblos que opta-' 
ron por el socialismo con sus múltiples experiencias de revolu
ciones populares en el mundo, han contribuido también en este 
largo proceso que modela las características propias dei pueblo 
de Sandino. 

1. EI proyecto sandinista de economía mixta, pluralismo políti
co, de genuino no-alineamiento y democracia participativa in
tenta �sumir y materializar en la realidad nicaragüense este 
aprendizaje colectivo de los pueblos dei mundo que han intenta
do construir su auto-determinación, la justicia e igualdad para 
sus ciudadanos, y el respeto internacional. Plantear un proyecto 
de economía mixta cón un sector privado y un sector socializado 
de propiedad estatal y con diversas formas cooperativas, no he
mos hecho más que articular un balance de fuerzas sociales y 
económicas que estructuralmente favoreceu la superación de la 
desigualdad, de la injusticia y la falta de democracia. Esa es
tructura económica balanceada es la base sobre la que descansa• 
el concepto dei pluralismo político en Nicaragua. No vemos la, 
posibilidad de crear un pluralismo político real si no existe tam
bién un pluralismo económico real, en el sentido de que ambos 
procesos son correspondientes con una mejor distribución de la 
riquez� nacional. Ambas cosas, la economía mixta y el pluralis
mo pohtico, surgidos de una guerra de liberación que reivindica
principios de soberanía, in.dependencia y autodeterminación

{eal no pueden sino �xpresars� en e� ámbito internacional��"
términos de un genumo no ahneam1ento. Para la revoluc1on
sandinista unas genuinas relaciones de respeto mutuo, amistad 
y cooperación no están en contradicción con nuestros principjos
de No-1\lineamiento, tal y como Reagan rnalintencionada111ente
prentende hacerlo treer a la comunidad ínternacional. 

Es Ia lógica de las mayorías, esta lógica popular en una socie
dad extraordinariamente subdesarrolla"da, la que define las
prioridades, y el ritmo de un proceso que sólo se pnede entender
desde su raíz popular. 

En e1>te sentido consideramos que en la Revolución Sandinista 
se podría estar jogando un nuevo término de referencia, de rali
zación de los cambios sociales que _el Tercer Mundo necesita. La 
Revolución Sandinista no pretende de ninguna manera ser ori
ginal, pero sí pretende haber aprendido de las experiencias vivi
das por otros pueblos en su transformación social. En el caso de
América Latina, la Revolución Sandinista aprendió en primer 
lugar de Bolívar y muy espedalmente de la gran revolución me
xicana de comienzos de siglo. 

No és por lo tanto una casualidad si Sandino sale de México 
para dar inicio a los primeros pasos decisivos de I_a revolución 
nicaragüense. Hemos, más cercanamente, a�r�n�1do de Cuba, 
una revolución acosada y bloqueada desde su m1c10, amenazada_ 
e intervenida. Aprendimos dei aislamiento que tuvo que pade
cer Cuba y que lo sigue padeciendo, porque América Latina se 
iencontraba bajo Ia hegemonía de un proyecto imperial como la 
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Alianza para el Progreso, que tuvo la capacidad de crear un 
consenso latinoamericano capaz de aislar a Cuba, a excepción ·· 
de Ia valiente é independiente actitud de México. También la 
Revolución Sandinista aprendió dei modelo chileno de Allende, 
que intentó evitar los costos dei boicot y el aislamiento cubano, 
realizando transformaciones sociales basadas en los procesôs , 
electorales y parlamentarios de la democracia occidental. La 
violencia militarista de los lacayos internos dei imperio y el boi
cot económico y polítiéo que se estableció sobre Chile, dieron ai 
traste con un proceso que había levantado grandes expectativas 
en los pueblos de América Latina y det tercer mundo. 

La Revolución Popular Sandinista aprende de los procesos 
nacionalistas de la Panamá Torrijista y dei Perú de Velasco AI
varado, enfrentados también por la política imperial como una 
amenaza a sus intereses. 

La Revolución Popular Sandinista pretende haber asumido 
estas experiencias latinoamericanas, pretende también haber 
aprendido de las experiencias vividas por otros pueblos que en 
on-as partes dei mundo, sobre todo dei Tercer Mundo, se en
frentaron a Ia tarea histórica de ganar su independencia real y a 
Ia creación de una sociedad nueva. EI Sandinismo considera hoy 
que se pueden realizar transformaciones sociales-económicas y 
políticas profundas ai mismo tiempo que se cr�an procesos de
mocráticos profundos con una clara hegemonia popular. Esta 
hegemonía popular no está renida con las formas de la demo
cracia representativ,a. Profundiza la democracia, adaptándole 
a las condiciones dei subdesarrollo.y a la construcción de una so
ciedad civil que décadas de dictadura, opresión, intervención y 
control extranjero no hàn permitido formar en nuestro pueblo 
ni en los pueblos de Centroamérica. 

2.- La Revoiución Sandinista, la lucha por la paz 
y la integración regional). 

La Revolución Popular Sandinista fue la primera de un con
junto de revoluciones sociales y políticas larvadas en �I último 
siglo de la historia centroamericana. Fuimos la primera, como 
podríamos haber sido la última. La R.P.S. seguramente supo 
aprovechar las contradicciones y las coyunturas favorables que 
se dieron, combinado con el largo proceso de lucha por la sobe
ranía dei pueblo nicaragüense. Sin embargo, la R.P.S. que no 
cree en voluntarismos históricos, no pretende, ni puede, expor
tarse. 

AI fin de cuentas las revoluciones no se exportan, las hacen los 
pueblos. Esta concepción se aplica en el heçho de que no ha ha
bido país en Centroamérica que haya hecho tan repetidas e in
sistentes propuestas de paz como Nicaragua. Propuestas de paz 
bilaterales, regionales e internacionales. No ha sido Nicaragua 
la que se ha negado a firmar ningún acuerdo de paz. Ha sido 
Honduras quien ha rechazado nuestras inúltiples propuestas, 
'fue Estados Unidos el que rechazó, incluso discutir, la propues
ta de paz de octubre de 1983, fueron los demás países de·Cen
troamérica, presionados por Estados Unidos los que no tuvie
ron Ia autonomía para aceptar la propuesta de paz de Contado
ra, fue Estados Unidos el que suspendió unilateralmente las ne
gociaciones de Manzanillo. Nicaragua no ha rehuído nin�ún 
foro internacional para discutir los problemas centroamerica
nos bilaterales y regionales, sean estos foros las Naciones Uni
das, el Consejo de Seguridad, la Corte Internacional de La 
Haya, el (;ATT, la Unión Marítima Internacional. 

Esta Revolución Sandinista, ha sido escudriiiada y revisada 
por todas las· organizaciones internacionales de Derechos Hu
manos, por las iglesias, por los sindicatos, por todas las interna
cionales políticas, por todas las organizaciones que defienden 
las minorías, a la mujer, a la juventud: Posiblemente no ha ha
bido un proceso electoral ai que se haya invitado con insistencia, 
incluso a nuestros más acervos enemigos, para que lo observen y 
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lo critiquen . No se cerró la puerta a nadie para que viese y anali
zasen el proceso electoral, el primero de la historia dei país y por
tanto con sus virtudes y limitaciones. 

Nicaragua en cualquier momento ot'rece el Olivo de P�z a Es
tados Unidos y por supue�to a nuestros her"!anos vecmos de 
Centroamérica, ai mismo tiempo que se ve obhgada a u�a gu�
rra dei pueblo contra una agres}ón que lleva �a cuatro anos. N!
caragua ha ofrecido repetidas veces la ga_r:intia de que �n el pais 
no se co1istruirán ningún tipo de bases m1htal'es e�tranJera�, he� 
mos proclamado que Nicaragua, que nuestro _pa1s, no es m �era 
nunca base.militar de nadie, de que estamos d1spuestos a �ehrar 
todos los asesores militares extranjeros y que estamos d�spues
tos a entrar en un proceso de control de armamentos � m�el re
gional. Todo en forma equitativa y re�petuosa de la d1gmdad Y
soberanía de las naciones centroamencanas. 

Por otro lado, en medio de la crisis y polarización que vive 
Centroamérica, la R. P .S. considera que es posible iniciar un_ 
proceso de colahoración e integración regional �e largo a_ka_nce." 
Estamos convencidos de que existe una alt-ernahva econom1ca y 
política para Centroamérica basada en su historia común. En 

una base productiva estructural común, h�sada en yroduc!os
tradicionales de agroexportación como el azucar, cafe, algodon, 
banano, carne, pescado, que significan un 70% dei produc,to �e
gional de Centroamérica. Sin embargo, estos productos º. º. he
nen gran futuro en la economí� inte_rnacion�I, son competitivos 
entre sí en benefico dei consunudor mternac1�nal y por ta_nto re
quieren formas regionales �e co�plen_i�ntari�d. �s po�1�le u� 
salto económico y una conv1venc1a pohhca en ,_enh oamerica, s1 
a los centroamericanos se nos permite resolver nuestros proble
mas sin interferencia extranjera. Lamentableme!1te dur�nte un 
siglo hemos tenido un polarizador permanente mterfiriendo y 
agitando las tensiones y conflictos entre nuestros pueblos. La 
Revolución Sandinista nunca ha proclamado una receta para 
Centroamérica. Defendemos un pluralismo político que resl?ete

1 rigorosamente los d.iversos niveles y formas de autodeterrnrna-, 
ción política y económica de cada uno de los E�tados, �-ue pe�
mita en medio de la diversidad, establecer una vmculac1on h?n
zontal que cubra toda la región, superanc1o el proyec_to vertical 
de un cordón umbilical económico y P?!ítico que_no_s siga ata_n_do 
a la metrópoli imperial, cordón umb1hcal econoi:n�c? y_ pohhco 
recientemente renovado en las propuestas de la 1mcmhva para 
la Cuenca dei Caribe y en el Informe Kissinger . 

EI sandinismo propone un proyecto de relaciones regional
d
es · 

1 . d I vieJ·o y caduco Merca o más profundas y estrechas que as e . . . , d Con1ún Centroamericano, pero a la vez, una d1v�rs1fica_c1on. e 
las relaciones internacionales de nuestros pequenos p:1ses. Es 
n�cesario comenzar a visualizar unas nuevas formas. e coope
ración e integración de los países de la Cuen�a dei Ca_nbe der:;ro 
de un proyecto de integración mayor latmoamer!cano. . �y 
todo América Latina necesita un nuevo proyecto de mteg
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tación política en Ia ONU y en los princip!'les foros internacio
nales, con una población de más de 60 mdlones y un produc�o 
regional bruto de 70.000 millones de dóll!i:es, se l!ued� c�mverhr 
en un polo de atracción económico r pohhco de mteres mteri:ia
cional. f,'rente a la iniciativa reagamana de la Cuenc:i d�I Ca�be 
que pretende impqner un proyecto de dep�ndenc1a 1mperi�I, 
destruyendo todo proyecto horizontal y reg1on_a1

_, 
es necesar1_o 

que los puéblós de nuestra región de Centroamer1ca y dei Car1-
be comiencen a pensar en una alternàtiva propia, sin ten�r que 
esperar que las soluciones nos vengan desde afu!r:1. Considera
mos que Ia crisis dramática que vive Centroai:nerica con todo Y 
que es dolorosa está presentando esa oportumdad. 

La �alida democrática y pacífica a la crisis regional pued_e 
ayudar a establecer nuevas relaciones inter?!1ciona_Ies que d1-
versifiquen Ia histórica dependenc!a de la reg1on y �v1tar que es
talle un conflicto regional que pud1era tener conexiones fatales, 
también para otros países dei mundo en un momento de guerra 
fría y amenaza nuclear. 

3.�. Una experiencia convergente de ·1uchas .Y valores 

En este espírito es importante que se analice y)_uzgue Ia_ e;epe-_
riencia política-ideológica que vive _Ia Revoluc1on Sand1�1sta. 
Esta experiencia puede presentarse como una_convergenc1a

d
en 

ta tucha por Ia soberanía, Ia indep�ndenci_a �a�ional Y la auto �
terminación, de tres grandes corrientes h1slor1cas de la humam
dad. 

EI Nacionalismo, sobre todo un nacionalismo �pula�. repre
sentado por Ias tochas tradicionales dei pueblo. mcar�iuens� Y 
muy especialmente por la herencia programátJ�� antnm�na
lista pular heredada por Sandino, que asum10 la esenc1a_ de 
las r��dicaciones dei pueblo nicaragüense por la soberania e 
independencia nacional. 

EI Cristianismo, representado en la religiosidad Y la cultura po-
. ular mayoritaria dei pueblo de Niçaragua y en el �porte co"!· 

Cativo ai proceso revolucionario re.alizado l?ºr un numero mas•:.vo de cristianos tanto en la guerra "'!�urrec1onal como en el pro 
ceso de consolidación de la Revolucion. 

EI Marxismo y las experiencias revolucionarias, de otros pue
blos recogidas por el Frente Sandinista en el transcurso de su lu
çha contra la dictadura. 

Ricardo Morales Avilés, pensador y dirigen.te mártir, e�ul
pió una frase que refleja cómo hemos entend1�0 e! estud10 de 
esas experiencias: "Hay que estudiar nuestr� historia Y n�estra 
realidad como marxistas y estudiar el Marxismo como mcara
güenses". 

La convergencia en la Iucha de estas tres grandes �?rrient� 
ideológicas de la humarddad, hacen que esta Revo!uc1on Sandi
nista sea difícil de definir para aquellos que conv1erten !' este
reotipo en una arma de descrédito y chant�je. EI 1M;�sam1ento Y 
Ia acción actual, absorbe e integra en l;t. vida y a�c!on _de la na
ción a hombres con valores y principios dei c�hst1_amsmo,_ dei 
nacionalismo popular y dei marxismo en flex1ble mteracc1ón, 
llevando adelante un proyecto histórico que la� nuevas ex.�
riencias revolucionarias seguramente no pasaran desaperc1b1-
do. 

Esto puede parecer heterodoxo para algunos, bl�femos para 
otros y tácticos para los cortos de vista .. Esta real!dad conv�r
gente crea Ianaíces sól�das de u� aut_énh�o l?l?rahsmo, qu� •.n
tegra y absorbe Ias mejores experienc1as h_1stonc_�s. EI Sand1ms-: 
mo to hace en una forma crítica y muy mcaraguense: Tr�ta de,· evitar Ia ideologización de Ias ideologías, po�que la h1stor1a en-
seiia que esta ideologización lleva a.1 dogmatismo. .. -



m Sandinb(i10 sé presenta oon la frenté alta, y c.'On fa mirada cla
ra anti.! los que pidcn definiciones políticas e ideológicas. Son 
mús de 50 ai1os de Sandinismo y más de 5 anos de Revolución 
Sandinista, para qul' se nos siga pidiendo que digamos lo que so
mos y lo que pensamos. La Revolución Sandinista recupera si
lmultáncàmente la revolución social y económica, a la vez que la 
democracia ·dentro de un marco más profundo de democracia 
pai-ticipafüa. 

Ante la amenaza de un Monroísmo Internacional, ante la 

amenaza de la políiica de la fuerza y de la diplomacia dei garro
te, la Revolución Sandinista contrapone esta realidad política, 
ideológica, flexible y original, que nos permite enfrentar y cons
truir el futuro superando los esquemas para aprender continua
mente de la memoria colectiva de los pueblos de la humanidad, 
esfor:1.ándonos por interpretar y transformar la historia de 
nu-rstro pueblo. No tenemos vergüenza ni necesidad de ocultar 

11uestra "peligrosa y terrorista" exfstencia sandinista. Nos senti
mos ogullo.·os de ella ')I" la proclamamos ante el mundo, porque 
consider�mos que los explotados de esta tierra, los hombres de 

buena voluntad, los que quieren cons_truir un füturo de paz y 
hermandad mundial, no tienen nadá que temer de nosotros, 
sino más bien, estrel·har nuestra mano amiga para contribuir a 
<_:onstrufr una humanidad de paz y justicia. 

4.- La rewlución ante la crisis internacional y la amenaza de 
guerra nuclear. 

Frente a la crisis co:ou(lmica internacional, frente a la crisis cie 
valores y el peligrp de un nihilismo fascista de nuevo cuno que 
germina también en la crisis actual dei capitalismo, la Revolu
ción Sandinista se ve forzada a visualizar y reforzar los princí
pios y "alores que puedan lograr la convivencia internacio'nal y 
evitãr-la guerra nuclear 7Ante csia crisis intemaciooãl prolongada. 
y profunda, en un mupdo que reproduce el hambre y la opre� 
sión ron forma crecit'nte, ante dos diálogos atascados y bloquea
dos por en nuevo Monroismo como son el Norte-Sur y el Este
Oeste es importantl.' visualizar el papel de los pequenos países de. 
la periferia dei sistema, de los países dei terc-er mundo y los paí
ses No-Alincados. La iniciativa de desarme nudear enarbolada 

acrualmente por México, Argentina, lndia, Suecia, Grecia y 
Tanzania así lo alestiguan. Es importante también reconocer la 
emerge11cia de más y nuevos sujetos históricos que están emer
giendo frente a la crisis global (los movimientos de paz, ecológi
cos. las iglesias, cJ nuc\'o papel de los sindicatos, de las mino
ríP.s, dei mo•,imicnto negro, de las mujeres, de la juventud, 
etc.). Es importante u�icar un nú�vo papel para estos sujetos 

históricos dentro de un proyecfo �obal antimperialista. 

Debemos de superar la vieja solidaridad internacional para, 
que sea más una convergenda de intereses comunes. Frente a la 

nueva ideología imperial, frente a este nuevo Macartismo o 

Monroísmo internacional, que tiene detrás el apoyo dei mayor 
presupuesto militar en la historia y un proyecto de guerra de las 
galaxfas, es importante enfrentar este proyecto de muerte y con
tr.aponer un prnyccto de nueva solidaridad internacional, _un 
proyel'to de lucha por la vida, con capacidad de crear un fuerte. 
consenso mundial, tma convergencia y convocación de intereses 

comunes compartidos por las mayorías de la humanidad. 
1 

, Es importante parar la producción dei hambre, miseria y 
amenaza guerrerista que en forma ampliada se está producien
do en el mundo. Es fondamental moviJizar aquellos sujetos his
tóricos que rompan este arbitrario tensionamiento Este-Oeste 
que .limita las posibiliclades y liquida las esperanzas de resolver 

el J>roblcma fundamental Norte-Sur y Capital-Trabajo. La re
cuperación dei crecimiento económico, siempre ha dejado mar
ginado a un 40-50% de la población dei mundo, provocando 

·na contradiccion mayor entre Norte y Sur ai concentrarse el
recimiento en un consumo exuberante, en un gasto de�medido 

10 

·de recursos naturales, en un presupuesto militar mundial supe-

1

. 
rior a toda la deud:> dei tercer mundo.

Esta cris:s adual no es sólo una �· 1:ls económica, social y po
lítica, sino es tamhién uan 1·ris:s t'•1h.ural, de identidad expre
sión fundamental de b crisis dei cai,italismo. La tensión Este
Oeste ha sido artifü:i?1'tlente pol,.rizada para relegar el proble
ma dei tercer mundo y la relación No,te y � .. .- en el basurero de 

la_ historia. Es importante levantar un paradigma que dé fegítí
mfflad, que sea capaz de movilizar a los sectores más sanos dei 
mundo en busca de la paz, de la democracia, de la libertad y dei 
desarrollo de_las dos terceras partes de la humanidad. 

' 

Este no es sqlo un problema que concierne ai tercer mundo, 
. porque se eia también una "crisis" que se está profundizandÔ 
dentro de "tas sociedadeséapítalistas más desàrrolladas. Las tec
nologías alienantes, la ruptura dei balance ambiental, la pro
funda insatisfacción de consumo artificial y deshumano, está 
provocando que los pueblos comiêncen a buscar de nuevo las 

raíces de su identidad ante la desesperación de no ver un futuro 

con sentido humano, sino más bien la amenaza nuclear. Algu
nos grupos recurren ai escapismo en el consumo de la drogadic
ción, otros desesperados recurren ai terrorismo, ai crimen, 
otros ai fundamentalismo religioso o ideológico. Es importante 

presentar un proyecto que despierte hoy la creatividad humana 

y desate las fuerzas pop�lares contenidas a nivel internacional .. 

Posiblemente en esta tarea estos pequenos países dei tercer 

mundo, "estos condenados de la tierra" como diría Fanon, po
drían producir las chispas de creatividad que t!I mundo necesita 
para preservar su futuro. 

5.- Una Europa para enfrentar la paz y el desarrollo dei tercer 
mundo. 

"La época dei viejo sistema Atlântico ha terminado" fue la 

conclusión de cuatro institutos occidentales de política exterior 

en Bruselas en 1981. Desde nuestra perspectiva, también el vie- · 
jo sistema Atlântico basado en el predomínio de Estados Unidos 

no tiene, ni debería tener sentido ni futuro en un mundo de cri
sis. La incapacidad que la supremacía y el liderazgo norteame
ricano ha demostrado en los últimos anos para resolver los pro
blemas de la paz y dei desarrollo dei mundo, es cada día más pa
tente. También nos parece patente y creemos que los líderes y 
dirigeJJtes políticos responsables en Europa, comparten esta vi
sión, que la fuerza como panacea de los problemas es imposible 

en una era nuclear. La paz en indivJsible. No se puede promover 
la guerra para conseguir la paz en ninguna parte dei mundo. 

Los tiempos han cambiado también para Europa, !lã...
ciéa no a la nusma que la dei período de destrucci6n post-Wll
ca, Europa supera hoy a Estados Unidos en un conjunto de loa 
pricipales indicadores económicos. Precisamente la fuerza com
petitiva de Europa y de Japón es parte de la crisis económica ac
tual que asusta a Estados Unidos. Y es que la entrada en el poder 
económico y político mundial dei tercer mundo, que Estados 
Unidos ve como un peligro, para Europa representa una com
plementaridad de recursos naturales y de mercado. No es casual 
que ai mismo fiempo que Europa ha est!!c_l_o m�s .'!!en proclive a 

apoyar el diálogo Norte-Sur, Estados Unidos ha rehusado 

discutir este eje fundamental de la crisis internacional. 

Hemos seguido con atención el conjunto de alternativas que 

se han.producido en Europa recientemente. 

1983 y 84 han visto el creciente 0ujo de personalidades políti
cas y económicas y el creciente interés entre las dos Europas de 

encontrar sus puntos de convergencia y sus intereses comunes. -, 
Una polarización Este-Oeste es ciertamente un obst�cul� _eara 

oosotros en el tercer mundo, pero vemos con satisfacción que 

comienza a percibirse que esta polarización es un obstáculo 

para la misma Europa. Los recursos naturales y los me��a��s 

• 

• • 

dei tercer mundo, ofrecen a una Europa desgastada en r�cursos_

naturales, una convergencia de interese� q';'e favorecer_ia el de
sarrollo dei tercer mundo y la recompos1c1on_europea. 

Pero a la vez" reforzaría todo el movimieoto de �o �lin�amien

to la posibilidad-de abrir un nuevo orde� eco�om1co mt_erna

ci:Oat que no tenga permanentemen_t� que sufnr el vet_o de I��

Estados Unidos para la implementac1on de las sugerenc1as poh 

ticas . económicas que se han dado en dichos e�cuentros. Por 

so 1J Revolución Sandinista temprana y conscientemente ha 

;romovido las relaciones de �uest�a región con .�uropa; no 
;

s 

una casualidad si nuestro pais -rec1be de esa _r�g1on dei mun o 

una im rtante cooperación económica y pohttca; no es .una ca-,

sualida':.°si desde Suecia hasta Espana contamos con am1g�s fir

mes no es ciertamente un azar si somos el país centr�amenca!'o 

con 'mayores vinculaciones europeas. En fin tenemos la con�1�

ción que Europa tiene un lugar constructivo a juçar en 
1
ta cr1

;
1s 

d C A Y con su cooperación contribuir a diversificar _as re a

c�n�s de nuestros países y con ello contribu!r ai relajam1��to de

la influencia monopólica de los Estados Umdos en la reg1on. 

Los aliados europeos de los Estados �nid�� ti!nen en ç.A. un

desafio para contribuir a la paz y la d1stens1on mternac1onal. 

6.- Una relación estrecha y no alineada con los países socialistas.

A artir de estas reflexiones siempre nos preguntan r�specto 

de la

p
naturaleza y fines de nuestras relaciones con los pa1ses so-

rcialistas. 

EI No Allneamlento genuíno

se expresa en la amplltud de las relaciones

Los sandinistas respondemos que un genuíno no alin�amiento 

de im lementar manteniendo una estrecha y am1st,o� re

:J:: con 1:s países socialistas, como también se puede reah.zar

manteniendo una estrecha amistad con el pueblo n
�

rteaD_ler1ca-

EI poder contar con el apoyo y la solidaridad de os p_a,s� so
no. 

od I s pequenos países de la penfena, es 
cialistas, sobre t 

pod
o para O • 

por este difícil y tortuoso pro-
fundamental para er cammar 
ceso de una independencia nacional que tienen que p

;
sar nu.�s

tros ueblos para conseguir su soberanía y la trans ormac1on

. f democrática de sus viejas y caducas estructuras. La 
�

e

, �':.�:i!n Sandinista reafirma ante el m�ndo su amis!ad e;:: J� 
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apoyo economico Y 
ed ncer a nuestro pueblo 

fícil que el presidente:eagan P:
an

ª:iº:C:�o 3 sus hijos en los tu
que esos maestros cu anos que 

- son una amenaza terroris
gares más in�ó��itos de t"ueSt·':e�:;sReagan convenza a nuestro
ta. Es muy d1f1cd que e pres1 

han reducido la mortalidad infan
pueblo, que esos d

b
<
�
ctores 

i:� ayudado a eliminar en Ias campa
til de nuestro pue 0, que 

d a tos heridos y 
õas de salud la polio�i�Ii!is,

pe
q

�:i
h

:'n '::: a:ienaza comunis
traumados por la agres1on im ' . peos 

d'f' ·1 que los miles de internacionalistas euro ' 
�a. Es muy 1 1c1 

nortearriericanos y latinoamericanos que h�n t!"abajado junto a
companeros soviéticos, búlgaros o vietnamitas, cod_o a cOflo en
proyectos comunes en beneficio para el pueblo mcarague,nse
sean considerados incluso por ellos, europeos y nortea'!'er1ca
nos que han vivido en nuestro país, una amenaza terrorista. 

Quisiéramos ilustrar este aspecto controvers��I de nu�tras 

relaciones internacionales, con lo que una v�z _d1311nos de nues
tras relaciones con Cuba. Afirmamos categoricamente que so
mos los nicaragüenses quienes determinamos de manera sobe
rana quiénes son nuestros am�gos y que Cuba ocupa 11n lugar
privilegiado entre nuestros amigos.

Podríà incluso presentarse el caso que nuestro Go�i�rno no 

estimara necesario tanta cooperación de Cuba, podna es!8 re

ducirse e incluso eliminar, pero NUNCA y JAMAS �na re
ducirse ta amistad con el pueblo de Cuba, con su gob1erno, con

su partido. 

Se·nos podría ofrecer, incluso, todo el oro de Wall Street a

cambio de que cesemos la amistad con Cuba y _respondemos que 

nuestra amistad no tiene precio y no es negociable. 

Pero ta posición norteamericana está exigiendo a J'!icara,ua Y
a Centroamérica nada más y nada menos que u� �h n�am1e!'to

efectivo y una subordinación- absoluta con la pohttca n�pe��I.
En otras palabras, lo que está en juego es la �u�odeterm!na�mn

de Nicaragua y de los pueblos de Centroamenca y la d1gmd11d
de América Latina, dei Tercer Mun��- No �emos aceptar

que un problema nacional o a lo max1mo �eg10nal, se pueda
transformar, según los intereses norteamer1canos, en _un pro

blema global. Por eso el gobierno Reagan pr_etende qüe �eben
destruirnos porque de eito depende la crediballdad de su 1mpe-

rio y de sus nuevos suenos. 

Debemos afirmar que no ha sido la Revolución S��di!lista la 

que ha disminuido la credibilidad y debilitado la legRt1mul�d de
Estados Unidos a nível internaciopal, sino que el mal maneJ? de 

la política exterior norteamericana bacia Nicaragua Y 1� reg1ón, 
ha sido la causa de esta pérdida de prestigio norteamer1ca�� en

I do Estados Unidos se encuentra con la responsab1bdad
e

d 
m
d

u
ti

n . . 
una política justa y adecuada y también de definir los

e e 1n1r . , -,· ecta con 
límites de su poder para implementar esa po,a 1ca en � 
vulsionada región. 

Expandiendo la crisis a todos los países de la región com
:

Honduras Costa Rica, e incluso Panamá, E�ados Unidos est 

creando c�ndiciones reales en Centroamérica. para que el �on
Oicto regional pueda convertirse en un problema d

1
e segun�ad 

nacional para Estados Unidos. Estaria autoc:umpl.endo as1 su
propia profecía. 

Queremos concluir senalando que pare nosotr'!8, mantener

esta posición de autodeterminación e independenc� es extir�mr

dinariamente costoso; incluso, países amlgoo presmnan a Nica

ragua para que sea más acomodaticia en � r1;5�to. Nicara-

"ª mantiene que este es un problem,_de princ1pms Y que aqui

:e está jogando mocho dei futuro de nuegtros pueblos, a partir

de ta identidad de la Revolución Sandínlsfta. Debe 
O
en

r!:o�
entonces, por qué nuestro lema es: PATIUA Ll�RE 

-�-___,..-----�--. .. .--------- ---
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Durante los dias comprendidos 
entre el 18 y 20 de febrero, se celebrá 

en Managua, Nicarag,JQ, el Prime, 
Congreso dei Penstimiento'Anti

lmperialist0r, al.CUl.d cbncurrieron 
numerosas personalidades poUticas 

e intelectuales dei continente. 
' 

Cerró el Congreso, el Comandante 
Bayardof Ar,ce, quien ofreció una 

imP,ortante exposición, en la que 
áestaca la necesidad de plasmar la 
unidad latinoamericana sobre la base 
de la lógica de las mtqorías, si_guiendo 
la guia trazada por Bolívar, Sandino 
y otros próceres latinoamericanos. 

La importancia dei documento llevó 
p Pensamiento Propio a imprimirlo 
como Separata de[ Boletín. 

•
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Religiosos rezam e fazem- uma
asseata pelo fim da violência

RUBEM CÉSAR Fernandes e Betinho conversam no meio da manifestação realizada nas escadarias da Biblioteca 

Manifestação lembra massacres e Rede fim da impuni"dade 

• A hatida fúnebre dos surdos
dos meninos da Favela de Vigário
Geral deu ·o tom ontem ao ato
ecumênico no qual religiosos pe
diram o fim das chacinas nó país.
Católicos, espíritas, hare-krish
nas, messiânicos, muçulmanos e
protestantes se concentraram
nas escadarias da Biblioteca Na
cional e seguiram em passeata
até o Fórum, onde começava o
julgamento de um. dos acusados
da chacina da Candelária. Nos
cartazes, o grupo lembrou os
massacres dos sem-terra n,o Sul
do Pará, dos presos do Carandi
ru, de Vigário Geral e da Cande
lária.

Os manifestantes sentaram-se 
nas escadarias da Biblioteca Na
cional. Uyara, que integra o coral 
da Fundação São Martinho, distri
buiu flores brancas e cantou um 
trecho da música "Nossa Senhora 
da Candelária", que foi composta 
para a peça teatral "Os sinos da 
Candelária". O padre Renato 
Chiera, da Igreja Nossa Senho�a 
do Arcanjo, em Nova Iguaçu, dis
se que o povo deve ficar indign�
dQ com tanta violência. Na op1-

nião dele, as pessoas não podem 
ser indiferentes a massacres co
mo o dos sem-terra e o dos me
nores da Candelária. O padre coo
clamou o público a promover 
uma "reviravolta" no país: 

- Nós nos tornamos cúmpli
ces com este silêncio. 

O público que assistia ao ato 
foi contagiado pelos monges ha
re-krishnas, que cantaram um 
mantra. Uma das monjas expli
cou que cantar o mantra é uma 
forma de afastar o sofrimento. Pe
lo menos naquele momento a ma
nifestação ganhou mais harmo
nia. Os messiânicos também fize
ram um ritual japonês de purifica
ção. Um grupo cristão cantou a 
"Oração de São Francisco". No 

· fim, esquecidas as diferenças re
li o gi os as, todos se deram as
mãos e rezaram o Pai Nosso.

A manifestação foi convocada
pela Ação da Cidadania Co�tra a
Fome e a Miséria e pelo movimen
to Viva Rio. Deolinda, mulher do
líder dos sem-terra, José Rainha,
foi convidada, mas não pôde
comparecer. Alguns políticos não

erderam o ato. O deputado Car-

los Mine (PD empunhou uma fai
xa com os dizeres "Terra e educa
ção para a criança .não virar 
avião" (pessoa que transporta 
pequenas quantidades de .dr?
gas). Os vereadores 'Chico Alen
car e Antônio Pitanga, ambos do 
PT, também participaram. 

A passeata não chegou a trans
tornar o trânsito no Centro. Cerca 
de 150 pessoas deixaram as esca
darias da Biblioteca Nacional e 
foram pela Rua Araújo Porto Ale
gre até a Primeiro de Março. A 
manifestação fez parar quem pas
sava pelas ruas. Na porta do Fó
rum, o movimento ganhou força. 
Os meninos do Afro-Reggae deci
diram tocar -seus instrumentos 
deitados. Como uma onda, mui
tos manifestantes decidiram se 
deitar também. O antropólogo 
Rubem César Fernandes, coorde
nador do Viva Rio, esqueceu que 
estava de terno e gravata. Sem ce
rimônia, estendeu-se no asfalto. 

Quando a manifestação já se 
dispersava, o comboio da Polícia 
Civil que escoltava o ex-PM Nél
son Oliveira Santos Cunha rea
cendeu os ânimos. O gruQo acom-
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panhou a passagem dos carros e 
dos policiais fortemente armados 
aos gritos de "Justiça". Durante 
toda a tarde, a Rua Erasmo Braga, 
em frente ao Fórum, se transfor
mou em um plenârio público, 
com direito a discursos�e última 
hora em microfone ou1 alttjfalan
tes. Representantes de 01.'NGS e 
artistas como a atriz Letícia.Saba� 
tella e o marido Ângelo Antônio, 
vestidos de branco, também fo
ram lá. O Grupo Tortura Nunca 
Mais exibia sua faixa amarela logo 
na esquina. Mães aproveitaram 
os holofotes da imprensa para ex
por, mais uma vez, cartazes dos 
filhos desaparecidos. Aquelas 
que fazem vigília todas as segun
das na Cinelândia também se 
aproveitaram do clamor por Jus-
tiça.•----� 

Crianças põem 
flores na cruz em 
frente à Igreja 

Ex-PM, hoje segurança, 
diz que assaltos ali 
ainda são freqüentes 
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• Crianças abandonadas, �ue :s
tão abrigadas na Fundaçao Sao
Martinho, depositaram ontem fl<; 
res em frente à Igreja da Candela
ria. A cruz cravada onde um dos 
oito corpos ficou estirado foi de
corada com palmas brancas. Não 
houve missa na igreja, que ficou 
aberta apenas na parte da ma
nhã. o cabo Couto, que controla 
0 trânsito na Avenida Primeiro de 
Março, contou que muitos ado
lescentes de ruas que estavam 
sumidos voltaram ontem à Can
delâria. 

mento em torno da igreja são fre
q üen tes. Ele trabalhou_ como
guarda de trânsito na esquma da� 
avenidas Rio Branco com Presi
dente Vargas e contou estar de fé
rias quando aconteceu a chacina 
e que seu substituto era Marcos 
Vinícius Emmanuel, que confes
sou ter matado um dos menores. 
Ele disse que Emmanuel só foi 
acusado porque prendeu u� gru
po que cheirava cola no dia da 
chacina. 

_ Eu jamais seria acusado por-

Um ex-PM que trabalha como 
que não prendia esses garotos.· 
Não adiantava levar para a dele
gacia porque no �ia seguin�e pas
savam por mim nndo - disse.• 

segurança particular nun_ia em
presa na Rua da Candelâna con
tou que os assaltos no engarr�fa-

NOTAS 

• NA FRANÇA, ,NOVAS DENÚNCIAS
Com temor de que os assassi
nos não sejam punidos e de
nunciando novos crimes contra
os meninos de rua, as associa
ções de direitos humanos na
França estão acompanhando
com atenção o julgamento dos
policiais no Rio. A organização
Amnistie Internacional enviou
de Londres dois observadores
para seguirem de perto o julga
mento dos acusados da chacina
e pedirem que seja feita Justiça
no Brasil.
Já a associação Erê Brasil, que
defende os educadores de
rua, denunciou que os  massa
cres de crianças continuam
acontecendo, lembrando que
semana passada dois meni
nos foram assassinados em

_ Laranjeiras. 

. • VELAS NA ESPANHA 
Seis mil meninos de rua exter
minados nos últimos dez anos. 
Mil e duzentos menores assas
sinados ao ano, quatro mortos 
por dia. Desde ontem os espa
nhóis sabem estes números de 
memória. Os noticiários de to
das as emissoras de televisão 
repetiram estas estatísticas ao 
anunciar o início do julgamento 
do policial Marcus Vinicius Em
manuel acusado de participar 
na chacina da Candelária. "É um 
julgamento esperado pois no 
Brasil é raro julgar os assassi-. 
nos", ressaltava a reportagem 
do canal estatal TVE. Em Barce
lona, os organizadores da Infân
cia Viva acenderam na igreja 
San Yuste y Pastor 1012 velas, 
referentes aos dias que se pas
saram desde a chacina. 

. 
-

. 
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• MANCHETE EM PORTUGAL
O "Jornal da Noite", da SIC, a te
levisão de maior audiência de
Portugal, dedicou dois minutos
e meio ontem ao julgamento da
chacina da Candelária. O mais
importante jornal diário do
país, o "Público"', pôs a história
na primeira página e contou-a
com detalhes no alto da página
13. A rádio TSF emitiu vários
boletins ao longo do dia, tam
bém destacando a impunidade.
O personagem central da repor
tagem da SIC foi Wagner dos
Santos, de quem a TV mostrou
cenas da época e atuais, dizen
do que sofre de paralisia facial
e tem problemas de visão e au
dição. Na primeira página do
"Público", o jornal diz que "to
da uma sociedade se senta no
banco dos réus."
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Cerqueira faz· crítica a movimento Viva RiQ 
• Secretário aprova manifesto que aponta organizações não-governamentais como coniventes· com a ação de traficantes no · ,
ALUIZIO FREIRE 

O secretário estadual de Segu
rança Pública, general Nilton 
Cerqueira, fez ontem duras críti
cas ao Movimento Viva Rio. Ele 
disse que "peixe precisa de água 
para viver", e completou: "Os tra
ficantes são os peixes e os aquá
rios são essas ONGs". As declara
ções foram feitas durante o veló
rio do policial José Roberto Bar
bosa de Almeida, 38 anos, morto 
na madrugada de sábado, na Fa
vela do Rato Molhado, no Jacaré. 
O general aprovou um manifesto 
(leia íntegra do texto ao lado) di
vulgado por seu assessor Milton 
Corrêa, que cita os líderes do mo
vimento como coniventes com a 
ação do tráfico de drogas no Rio. 

"Ao criticarem a ação da polí
cia, esses sociólogos não contri
buem para a repressão ao crime. 
Muito pelo contrário, acabam di
ficultando o trabalho da PM nos 
morros e nas favelas. Essa atitude 
está virando uma espécie de pro
teção aos traficantes", disse. Ape
sar do alto índice de policiais 
mortos em atividade, o general 
disse que não pretende mudar a 
política da segurança pública no 
estado. Nilton Cerqueira tentou 
consolar a família da vítima, mas 
foi alvejado por perguntas sobre a 
falta de segurança dos policiais. 

Proteção - A mãe de José 
Roberto, Ana Maria Soares de 
Almeida, 63 anos, bastante abati
da, cobrou do general maior pro
teção para a atividade dos poli
ciais. "Como eles podem enfren
tar os bandidos se não possuem 
armas à altura e nem coletes à 
prova de balas?", disse. O cabo 
Leite, que fazia parte da equipe de 
José Roberto, afirmou que não 
estava prevista uma ação envol
vendo troca de tiros naquela área, 
por isso, os policiais não estavam 
devidamente equipados. 

A mulher do soldado, Norma 
.Soares, também reclamava do 
descaso do estado com a situação 
dos familiares dos policiais assas
sinados em missão. "Como é que 

eu vou sustentar minhas duas fi� 
lhas?", perguntava angustiada. As 
filhas, Brenda, de 14 anos, e Ali
ne, 18, tentavam consolar a mãe. 
José Roberto estava na Polícia há 
16 anos e trabalhou como segu
rança no Palácio Guanabara. 

Convocação - Ao aprovar 
o texto do manifesto, Nilton Cer
queira fez referência ao historia
dor Itamar Silva, do movimento
Viva Rio, convocado para depor,
como testemunha de defesa do
traficante Márcio Amaro de Oli
veira, Marcinho VP, no processo
por tráfico de drogas que respon
de na 10ª Vara Criminal, confor
me noticiou o JORNAL DO

BRASIL. Itamar Silva afirma,
porém, que o movimento não tem
nada a ver com sua convocação
para depor. "Eu nasci e me criei
na Favela Santa Marta. Portanto,
conheço todo mundo. Talvez, por
isso, o advogado tenha sugerido
meu nome para depor. Mas eu me
neguei a prestar depoimento. Não
tenho nada a dizer sobre esse ca
so", afirmou. Itamar não quis co
mentar a inclusão de seu nome no
manifesto distribuído pelo asses
sor do general.

O presidente do Viva Rio, Car
los Manoel Costa Lima, disse que 
o general estaria confundindo o
objetivo do movimento. "Quere
mos criar alternativas e sugerir
ações que colaborem com a polí
cia". O antropólogo Rubens Cé
sar Fernandes estranhou a atitude
da Secretaria de Segurança, que
utilizou o velório para divulgar
um manifesto ·político. Sobre as
críticas, ele afirmou que o general
Nilton ainda está com a cabeça
nos anos 70. "A polícia não per
tence só ao general", declarou.

No sábado, também morreu o 
soldado Robson Maximiliano 
da Silva, 32 anos, atingido por 
quatro tiros quando jantava 
com -a mulher no Restaurante 
Rei do Bacalhau, na Ilha do Go
vernador. O assessor Milton 
Corrêa lembrou que mais de 200 
policiais já foram mortos em 
ação militar, desde 1995. 

NOTA À IMPRENSA 

Rio, 19/05/96 
Os 'bandidos inocentes', vítimas da exclusão social estão 

matando pessoas indefesas e policiais .em vias públfcds. · 
É estranho que os organismos de proteção aos direitos 

humanos e as ONGs não mandem representantes ao enter
ro dos policiais mortos no cumprimento do dever. 

Alguns representantes das ONGs estão servindo de 
testemunhas de traficantes como foi -o caso do historiador 
Itamar Silva do movimento Viva Rio, arrolado como 

testemunha de defesa do traficante Marcinho VP do 
M ori·o Dona Marta. Isso é gravíssimo. 

Estes p�liciólogos' estão sempre dispostos a denuncia,ÍP 
a maior ação policial, objetiva�do que a repressão ao 
crime.se retraia. Esta é a 'paz' que desejam. J� 

Jamais iremos permitir qúe o Rio se transforme na nov?l 61 

. 
. .! 1 
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Milton Corrêa da Costa 
Chefe da Assessoria Jécnica e Parlamentar da Secretaria de Segurança Pública 
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VIOLÊNCIA E REPRESSÃO 

Nota aos 'policiólogos' 
NIL TON DE ALBUQUERQUE CERQUEIRA * 

D 
iante do artigo de autoria da
professora Elizabeth Sussekind, 

membro do Movimento Viva Rio, pu-:

blicado no JORNAL DO BRASIL em 
sua edição de 24 de abril de 1996 e 
intitulado "Maicon e Michael", obri
go-me a prestar esclarecimentos aos 
leitores do JB. 

Em primeiro lugar, convém lembrar 
à representante do Movimento Viva 
Rio que·não se deve prejulgar fatos. A 
Justiça não condena com base em in
vestigações preliminares. Ela se baseia 
em yrovas concretas. 

E oportuno esclarecer que crimino
sa é a estratégia utilizada pelos margi
nais da Lei para matar pessoas indefe
sas, com tiros à queima-roupa, nos 
sinais de trânsito. São os chamados 
inocentes excluídos, que têm em seu 
poder um arsenal bélico capaz de 
ameaçar a paz social: bazucas, AR-15, 
AK-47, granadas e fuzis Sig-Sauer. 
Sugiro, inclusive, que tal arsenal seja 
mostrado por esses marginais, à seme
lhança de um desfile paramilitar, na 
próxima passeata pela paz. 

Tem-se a nítida impressão que os 
policiólogos vivem mesmo é fora desta 
cidade, em outro mundo. 

Como impedir os criminosos anô
malos de pross�guirem a matança in
tencional e cruel de cidadãos ordeiros, 
estes sim, em pleno usufruto de seus 
direitos humanos, cuja defesa é dever 
do Estado e da sociedade? Que solu
ção objetiva e realista pode se apre
sentar? A da política dos direitos hu
manos de proteção aos bandidos? A 
da proibição da polícia incursionar em 
favelas? A da rendição incondicional 
da sociedade às organizações crimino
sas? A da omissão das autoridades ou 
da sua cumplicidade com os bandos de 
assaltantes e sequestradores? 

Já vimos esse filme! Ele levou o Rio, 
no final de períodos de desgovernos, à 

necessária intervenção das Forças Ar
madas, como medida extrema de con
tenção ao avanço da criminalidade. 
Neste governo, certamente tal fato 
não ocorrerá. A Polícia omissa, teóri
ca, conivente, acomodada, cúmplice, 
ficou para trás! Os atuais resultados 
comprovam tal assertiva. 

Vale ressaltar que o Governador 
Márcello Alencar estabeleceu, no iní
. cio de sua gestão, as políticas de segu
rança pública, cuja estratégia principal 
é a reativação da ação de polícia em 
todo o Estado do Rio de Janeiro, não 
mais se admitindo, como em tempos 
idos, áreas de exclusão à ação das 
Forças Policiais. A prioridade é com
bater os redutos do tráfico, capturan
do os bandidos e desenvolver progra
mas de natureza cívico social em 
comunidades carentes. O primeiro 
exemplo é a favela de Acari, hoje ocu
pada pela Polícia Civil. 

A proposta do candidato Marcello 
Alencar foi aprovada pelo eleitorado 
do Rio de Janeiro, consagrada nas 
urnas com sua vitória no primeiro tur" 
no das eleições de 3 de outubro de 
1994. Quem das ONGs ou outros mo
vimentos, organizações, etc. se subme
teu ao crivo popular e foi eleito? 

A política para o setor de segurança 
pública vem sendo cumprida rigorosa 
e fielmente. 

Sobre a implantação do policia
mento comunitário, convém esclarecer 
que no quadro atual de violência ur
bana e de carência de recursos huma
nos, esta estratégia só poderia ser de
s e n v o l v i  d a e m  b a i r r o s  c o m  
características favoráveis para tal, a 
exemplo da Urca, tomando, então, 
este tipo de policiamento elitista, bem 
ao estilo de um "Movimento Viva-Ri
co". Não se pode esquecer que o servi
ço policial é público, portanto deve ser 
acessível a todos, independentemente 
de raça, credo ou condição social. 
Muito mais indispensável aos pobres. 

Muito mais essencial nas áreas caren
tes, onde os moradores não dispõem 
de recursos para pagar as empresas 
privadas de segurança para proteção 
de seus condomínios e onde os trafi
cantes criaram e fortificaram os seus 
redutos. 

Tenho certeza de que apesar de não 
estar embasado em nenhum rótulo eli
tista, o atual policiamento de Copaca
bana é bem superior do que há tempos 
atrás. Os números atestam e o povo 
sente e comprova. 

É importante ainda lembrar que são 
mais de 200 policiais mortos na pre
servação da ordem pública, de janeiro 
de 1995 para cá; causando-me espécie 
a omissão de organismos nacionais e 
internacionais de proteção aos direitos 
humanos, que deveriam denunciar ta
manho genocídio. Até parece que os 
policiais são peças de reposição: mor
reu, enterra e pronto. 

Quero deixar claramente consigna
do que não compactuo com nenhum 
tipo de conduta desviante. Não há, 
como afirma a representante do Mo
vimento Viva Rio em seu artigo, vio
lência indiscriminada. Há ação poli
cial que deve ser desenvolvida nos 
parâmetros da Lei. Os excessos, quan
do ocorrem, são apurados com a má
xima isenção de ânimo, cabendo à 
Justiça se pronunciar1 sem pressões de 
qualquer origem e natureza, após a 
devida investigação dos fatos, como 
determina a Lei. 

Finalmente esclareço que a exone
ração de oficiais, nos diferentes co
mandos de unidades da PM, são atos 
legais, baixados pelo Comandante Ge
ral da Corporação, face à oportunida
de, conveniência do serviço e compe
tência que as normas administrativas 
lhe conferem. 

• Secretério de Estado de Segurança Pública do Rio de 

Janeiro 
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Quinze jovens de duas igrejas católicas adot,ram famílias 
carentes de Paracambi e, com material de construção doado, estão 

construindo casas de 12 metros quadrados 

Os bons· samaritanos 
' CLAUDIA MARIA 

Quinze jovens das paróquias 
São Pedro e São Paulo e da igreja 
de Nossa Senhora de Fátima, em 
Paracambi, resolveram arrega
çar as mangas e participar da vi
da comunitária da cidade. Desde 
o final do ano passado, eles adota
ram três famílias carentes do mu
nicípio. Com doações e muita boa
vontade, já construíram duas ca
sas (tipo quitinete) de 12 metros
quadrados e estão preparando a
terceira. As famílias escolhidas 
ganham, em média, um salário
mínimo e vivem de biscates. Os
jovens não são paternalistas. Dei
xam que as famílias se cuidem de
pois que a casa fica pronta. 

A primeira casa construída foi 
a de Maria de Fátima de Oliveira 
da Silva, 25 anos. O marido Lúcio 
Horácio, 49 anos, vende ervas me
dicinais na cidade para sustentar 
os três filhos menores. Maria, grá
vida de cinco meses, pensa em fa. 
zer mais um cômodo na casa para 
receber o bebê. "Esses meninos 
caíram do céu. A gente estava mo
rando em baixo de uma lona até 
que eles chegaram para ajudar", 
conta. Ela e o marido tomavam 
conta de um sítio no bairro Sau
doso. Dispensados, foram para o 
centro da cidade. 

''Conseguimos esse terreno 
com a ajuda de um amigo, mas 
não tínhamos recuros para cons 
truir um barraco, imagine uma 
casa", lembra Fátima, que morou 
com a família três meses, sob uma 
lona velha, sem banheiro. "Está
vamos na casa de uma amiga aqui 
perto quando vimos a lona, onde 
moravam Maria e os filhos. Resol
vemos, então, colocar a mão na 
massa literalmente", conta Ales
sandro da Cruz Rezende, 22 anos, 
um dos pedreiros improvisados. 
Depois que viram a casa de Maria 
de pé, o grupo jovem passou a 
acreditar mais na própria força: 
"Não é que a gente conseguiu?" 

O sorriso de 
seu Is el 

Ismael Ferreira, 75 anos, mo
rava em Paracambi há aproxi
madamente 20 anos numa casa 
de estuque. Há um mês aparece
ram os meninos da igreja, carre
gando a doação de 1.500 tijolos, 
feita pela amiga Eny Souza. Não 
demoraram muito para colocar 
a casa de pé. Com a assessoria do 
"seu" Ismael, é claro. Agora só 
falta o banheiro. "Vamos colo
car o vaso sanitário no fim de se
mana", explica Alessandro da 
Cruz Rezende, 22 anos. Ismael, 
da janela da casa nova,z apenas 
sorri. "Esses meninos são geni
ais", elogia. 

Alessandro Resende e Lessandro Lima são os anjos-da-guarda das famílias carentes 

Maria de Fátima Silva vivia com a família sob uma lona velha 

Todos admiram 
Dom Adriano 

A média dE. idade do grupo 
jovem das paróquias de São Pe
dro e São Paulo e Nossa Senho
ra de Fátima é de 22 anos. To
dos trabalham e estudam e fa. 
zem o serviço comunitário nos 
fins de semana. Os rapazes fi. 
cam com a parte mais pesada e 
as moças se encarregam de le
var lanches e dar o apoio mo, 
ral. Eles não 1.,ostumarn pedir 
dinheiro. As doações de ami
gos e comerciantes são feita;s 
em material de construção. A 
olaria da cidade é a gtandé in
centivadora do grupo. Para o 
serviço na primeira casa doou 
cerca de mil tijolos. 

"Nos baseamos nas campa
nhas da fraternidade que falam 
dos excluídos e nos trabalhos 
de bispos e padres da igreja ca- 1 tólica como Dom Adriano", 
ressalta Lessandro Lima, 22 
anos. Outros grupos como os 
Vicentinos e integrantes do 
círculo biblfoo também ajudam 
com doação de roupas e cestas 
básicas. "Também fazemos 
bingo pelo menos duas vezes 
por mês para arrecadar din
heiro", completa. Apesar de 
ninguém ter formaç_ão técni�a 
na área de construçao - a maio
ria trabalha em comércio· to
dos são pedreiros nos fins de 
semana. Até agora o trabalho 
foi aprovado pelas famílias. 
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Carreras 'adota' hos ita-

Ao fado do diretor do Inca, Marcos Moraes (D), Carrerasfoi homenageado pelo menin�Ándré 

• Fundação com
nome do tenor
vai ajudar Inca

O 
tenor espanhol José Car
reras visitou ontem à tar

de o Centro de Transplante de 
Medula Óssea do Instituto Na
cional do Câncer (Inca). De 
passagem pela cidade - se 
apresenta hoje no Metropolitan 
-, Carreras recebeu homena
gens dos meninos André Mu
lin, de sete anos, transplantado 
há dois anos e sete meses, e 
Rafael Menezes Júnior, de 14 
anos, transplantado há três me
ses. 

Na visita, o tenor firmou 

acordo de colaboração técnica 
e científica entre a José Carre
ras International Leukemia 
Foundation, o Inca e a Asso-· 
ciação Pró-Vita, que dá apoio 
ao tratamento de vítimas de 
leucemia e tipos raros de ane
mia. Desde que se recuperou da 
leucemia que o afastou dos pal
cos em 1988, Carreras contribui 
com hospitais e instituições que 
pesquisam transplantes de me
dula, doando, inclusive, cachês 
de shows. 

Há sete anos, o tenor tinha 
menos de 60% de chances de 
sobreviver à leucemia. Foi sal
vo graças a dois transplantes de 
medula óssea. Cercado por se
guranças, funcionários e pa-

cientes do Inca, Carreras falq,l;½ 
emocionado de sua recupera
ção e garantiu que ficou mais 
maduro e humanizado depois· 

1 

da tragédia. "Mas mantenhor
1 

muitos defeitos e poucas virtu
des", disse sorrindo. 

A visita de Carreras deixou' 
a equipe do Inca com esperança 
de possíveis contribuições fi
nanceiras. Com capacidade pa-. 
ra fazer até oito transplantes 
por mês, o Centro de Trans
plantes de 'Medula óssea opera 
apenas quatro pacientes nesse 
período, porque faltam verbas 
para ampliar o hemocentro do 
hospital e enfermeiros qualifi
cados. 
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criar núcleos de 
solidariedade 
Coordenadores do movimento vão estimular o surgimento de comitês

or bairro de onde nasceriam alternativas de segurança
, 

• 

• 

A caminhadado  m o v i m e n t o  Reage Rio deverá .- ·il· ��..,ri�".Iender frutos para '. t?da a cidade. �s- ·· ._,,,:� .... :.J,:,"t ·· mm· como a Açao .. ,,.L
!!l!llliii
4!UR!

-.�. dá Cidadania con-Jlra, a Miséria e pela Vida, o Reage Riopoderá contar com uma rede de comitês, em que cidadãos estarão zelando;parà a segurança e o bem comum. A idéia é do coordenador da Ação da .Cidadania, Herbert de Souza, o Betinho, e foi apresentada ontem ao coordenador do Reage Rio, Rubem Césarandes. "Depois da manifestação dem (anteontem), é possível aos caas assumir nas mãos esta cidade",diz Betinho. 
. O projeto é simples. Zeladores e por�>9s de prédios em unia mesma rua,-exemplo, formariam uma represen� o do Reage Rio - batizada inicial�te como Núcleo de Solidariedadeàssariam a auxiliar na segurança daar�, vigiando e denunciando. "A idéia, ··teercar e fechar não funciona, mas
a rua bem organizada pode ser maisegura", explica Betinho. Da mesmaa seriam criados grupos para a fisêilização da manutenção de praças e da

limpeza pública. Haveria também núcleos de vizinhos, trabalhadores, idosose estudantes de uma mesma escola, quedecidiriam de que forma atuar. "A idéia é pequenina, mas a genteespera que cada cidadão tenha e executesuas idéias. Não adianta ficar escondidoatrás de uma coluna, jogando pedrinhasem quem tenta fazer, esperando queuma grande coisa aconteça. Cada umtem que fazer a sua parte", afirma osociólogo. A idéia inicial de Betinho é levar osNúcleos de Solidariedade a todo o Rio,das ruas da Zona Sul às comunidadescarentes do Rio. Haveria também núcleos fonnados por moradores ou trabalhadores de locais diferentes. "Essesnúcleos serviriam como locais ondeidéias de solidariedade ", acredita Rubem César. O projeto já recebeu o apoio de Rubem César mas será desenvolvido até ofinal do ano. "Entraremos em 96 comum novo patamar de solidariedade",promete o coordenador do Reage Rio.A Ação da Cidadania, que pode servirde modelo para os Núcleos de Solidariedade, distribuiu 60 mil cestas básicasentre familias pobres do Rio no Natalde 1994 e, este ano, pode atingir a marca de 120 mil cestas.
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.,.,os articuladores do Reage Rio, que 
prómoveu anteontem a maior manifes
t'ã�o contra a violência da história do 
Rio, vão marcar um encontro, na próxi
»à semana, com o presidente Fernando
e_prique Cardoso. O objetivo é. levar

O'J)residente planos concretos de mves
t\lJl�nto dos r�ursos que o movimento
pretende canalizar para o estado para
conter o crime e a insegurança. Os pla
nos de investimento começaram a ser
esboçados ontem, numa reunião no In
situto Superior de Estudos da Religião
(Iser). "A gente quer dizer que é feliz �a
cidttde onde nasceu", disse o secretário
exetutivo do Viva Rio, Rubem César
Fe;úandes, parodiando a letra do Rap
®-.jelicida.de, música que virou hino da
rarninhada pela paz da terça-feira.
;J, Antes do encontro com Fernando
ld�mrique, o Viva Rio vai marcar um
encontro com o vice-governador Luís
:Paulo Corrêa da Rocha, que vai repre
sentar o governador Marcello Alencar,
que não poderá participar por estar de
'nartida para uma viagem ao exterior.
fi0 Marcello deu carta branca para o
'uís Paulo discutir conosco o que o

'governo considera como os objetivos
prioritários de investimento", aJinnou
'R.ubem César.
:i'lt'Cidadania - Dois pontos priori-

f-, r 
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tários de investimento foram discutidos 
ontem. O primeiro é a ampliação da 
rede de Centros Comunitários de Defe
sa da Cidadania (CCDC) do governo 
estadual. Atualmente, há 17 centros em 
funcionamento em áreas carentes do 
Rio e todos seguem o modelo do pri
meiro CCDC, instalado no Morro do 
Pavão-Pavãozinho ainda no governo 
Nilo Batista. Nos centros, são ofereci
dos serviços básicos de cidadania, como 
emissão de documentos, além de poli
ciamento comunitário, assessoria jurídi
ca e creches. Mas Rubem César preten
de, ainda, que os CCOC passem a con
tar com um promotor público para que 
os moradores de comunidades carentes 
tenham mais garantias ao fazerem de
núncias. "Com isso, esperamos oferecer 
segurança aos cidadãos que moram em 
favelas e reassegurar a sua liberdade", 
disse Rubem César. 

Cientista - O segundo projeto 
visa a oferecer o máximo possível de 
segurança às área� turísticas do Rio, 
para resgatar uma vocação da cidade 
que vem sendo prejudicada pela violên
cia. "É preciso lembrar que nas áreas 
turísticas também há favelas. Uma coisa 
complementa a outra", explica Rubem 
César. Também participaram da reu
nião de ontem, entre outros, o cientista 
social Miguel Darcy de Oliveira, do Ins
tituto de Ação Cultural, o ex-rninisto da 
Cultura, Luís Roberto Nascimento e 
Silva, que coordena o centro de estudos 
do PFL, e o jornalista Zuenir Ventura. 
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ft$ 300 mil 
A produção do Reage Rio de terça

feira custou R$ 300 mil, fora tudo que 
�:,-gastou nas iniciativas isoladas que 
transformaram a manifestação da Ave
nida Rio Branco num desfile de todos 

otra tudo. O Viva Rio entrou com R$ 
10 mil. O restante foi obtido com a 

.tç}��ariedade de dezenas de empresas e 
sindicatos - inclusive da CUT nacio
� embora a CUT regional tivesse se 

posicionado contra o ato, chamando-o 
hqf ,Seage Rico. 
1 ,ri .f/lra colocar a voz do locutor oficial 
Gílson Ricardo - que abriu mão do 
cachê-, e de todos que discursaram ou· 
cantaram, ao mesmo tempo, nos 15 ca
minhões de som, o Reage Rio usou uma 
faixa especial de FM. Foi cedida pela 
Rádio Comunitária, ONG que atua em 
60 favelas e comunidades carentes da 
t:idade. 
1 A Estub e a Mundus dividiram as 
�espesas de montagem do palanque e 
�a central de som, operada - também 
l:ie graça - pela Rádio Comunitária. Os 
�indicatos não cobraram um tostão pe
/os carros de som. A Golden Cross pôs 
� disposição dos manifestantes quatro 
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ambulâncias equipadas com médicos e 
equipamento de UTI. A Baby Care, loja 
de artigos para crianças, nada cobrou 
pelos 20 carrinhos de bebê que levaram 
a criançada pobre dos morros do Pavão 
e Pavãozinho, em Ipanema, e Cantaga
lo, em Copacabana. 

Ida-e-volta - O abraço da solida
riedade foi bem maior. A empresa de 
ônibus São Geraldo, por exemplo, tam
bém não cobrou o aluguel dos três ôni
bus-executivos que levaram crianças de 
favelas até a Candelária. Acompanha
ra111 a caminhada o tempo todo, indo 
bem devagar à frente da primeira ala 
oficial - a comissão de frente de bebês 
- e, no final, levaram a meninada de
volta para casa.

Houve ainda doações de tecidos e 
papéis para a confecção de faixas e 
cartazes. Todo o comércio da Saara 
(Sociedade dos Amig06 da Rua da Al
fândega e Adjacências) foi mobilizado. 
O Viva Rio arrecadou ainda com a 
venda de camisetas padronizadas - a 
R$ 1 O - e houve uma colaboração, 
embora miúda, da prefeitura e do go
verno do estado, que cederam uma par
te das grades protetoras. A prefeitura 
também não se opôs à idéia de colocar 
um bloco de garis no final da manifesta
ção, ·exatamente.como acontece nos 
desfiles de carnaval. 
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Líderes querem 
que sociedade 
faça sua parte 

Se o governo não completar o bilhão 
que o movimento Reage Rio pretende ar
recadar para o combate à violência na. 
cidade - pelo menos R$ 500 milhões deste 
total já estão prometidos pelo Banco Inte
ramericario de Desenvolvimento (BID) pa
ra dois projetos específicos, o Favela Bair
ro e Baixada Viva -, a sociedade civil 
também será chamada a contribuir. "Já 
existem grupos de trabalho do Viva Rio 
empenhados na captação de recursos em 
diversos setores, como a iniciativa privada, 
além dos governos federal e municipal" 
garantiu o pastor Caio Fábio, da Visão 
Nacional de Evangelização (Vinde). 

Para arrecadar fundos junto à socieda
de civil, Caio Fábio apresentou como pro
posta a criação de uma espécie de Disque
Doação, a exemplo do Disque-Esperança 
criado pela Fábrica de Esperança, dirigida 
pelo pastor. Segundo Caio Fábio, a cami
nhada não terá nenhum valor se a socieda
de não partir agora para medidas práticas. 
"É hora de se vestir a camisa em outro 
sentido e meter a mão no bolso para aju
dar", declarou ele, convocando a popula
ção para participar do projeto do Reage 

1 JOl<NAL 00 BRASt 

�uata:._ fil>; ___ il ___ .1l}5. 
('aderoo ____ PáJf. _fi 

Rio que pretende arrecadar R$ 500 mi
lhões em investimentos para o Estado. 

O coordenador do Viva Rio, Rubem 
César Fernandes, aponta outras iniciativas 
de arrecadação de recursos que ainda serão 
discutidas pelos articuladores do Reage 
Rio. Uma das idéias é a de doações volun
tárias através das contas de luz, a exemplo 
do que foi feito pela Ação da Cidadania 
contra a Miséria e Pela Vida. "Tem que se 
definir bem o destino dessas verbas para 
que tudo fique bem claro para a popula
ção", ressaltou Rubem César. 

Outra forma de arrecadar dinheiro para 
o combate à vioiência foi sugerida pelo
ex-ministro e colaborador do Viva Rio,
Luís Roberto Nascimento Silva. Ele já de
fendeu, em artigo publicado recentemente,
que o imposto sobre venda de combustíveis
à varejo, que deixará de ser cobrado no fim
do ano, seja mantido para esta finalidade.

"Ele não oneraria o trabalhador que 
paga ônibus, pois não incide na venda do 
diesel, só na do álcool e na da gasolina", 
explicou. A colaboração do empresariado 
também ainda não está definida. "Não 
ternos este dinheiro todo", adiantou o pre
sidente da Associação Comercial, Hum
berto Mota. Diante das discussões sobre 
formas de arrecadar recursos a serem apli
cados na polícia, o chefe de Polícia Civil, 
delegado Hélio Luz, disse ontem que fica
ria muito feliz se o Movimento Reage Rio 
conseguisse uma maneira de obter R$ 48 
milhões por ano para engordar o orçamen
to da instituição. 
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Governo federal 

deverá liberar 

R$ 500 milhões 
Principais articuladores do· Reage Rio, 

o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, e
o ;mtropólogo Rubem César Fernandes,
começaram a articular ontem encontros
com o presidente Fernando Henrique Car
doso e com o governador Marcelo Alencar
para tratar de investimentos para o Rio.
Eles estão convictos de que o governo
federal, sensibilizado com o sucesso da
caminhada pela Centro, investirá R$ 500
milhões na cidade. Eles também estão con
vencidos da liberação de outros R$ 500
milhões do Banco Interamericano de De
senvolvimento (BID) para o mesmo fim.

"Este risco (de a verba não ser liberad_a 
pelo governo federal) a gente não corre 
mais. O risco é conseguir o dinheiro e não 
ter gente competente para realizar as coi
sas", diz Betinho. Segundo Rubem César, 
a liberação de R$ 300 milhões do BID para 
a urbanização de 100 favelas do Rio está 
aprovada. Além disso, Betinho e Rubem 
César também querem tratar da reforma 
da polícia com Marcello Alencar. Com o 
presidente Fernando Henrique, os articu
ladores do Reage Rio querem discutir 'a 
ação das Forças Armadas no combate ao 
contrabando de armas e ao tráfico de dro-
gas. nas fronteiras do estado. • 
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MARCEU VIEIRA 

Talvez nunca mais o Rio de Janeiro consiga 
juntar, numa só manifestação, tanta gente diferente, 
tantas vontades distintas. O Reage Rio fie ontem foi 
um desfile de todos os tipos e todas as causas. Não 
havia I milhão de pessoas na Avenida Rio Branco. 
Havia, quem sabe, 200 mil - ou um Maracanã e 
meio. Mas valeu mais que I milhão ver a socialite

emerge111e da Barra da Tijuca Vera Loyola - idad_enão revelada, filha de pai já seqüestrado - cami
nhar debaixo da mesma chuva e a meio metro de 
gente corno Luís Arnãncio, 50 anos, '"assaltado 30 
vezes, apesar de ser preto". Vera foi à caminhada de 
carro com ar refrigerado. Arnãncio, autodefinido 
como "aquele maluco do patinete, que dá show na 
geral em jogo do Flamengo", veio de bicicleta, 
pedalando desde Campo Grande, lonjura na Zona 
Oeste da cidade. 

O protesto que nasceu de um sonho do sociólogo 
Betinho, do antropólogo Rubem César Fernandes e 
do pastor Caio Fábio acabou generalizado como a 
chuva que molhou todo mundo. Não houve uma 
reivindicação só. O ex-jogador de vólei Bernard, 38 
anos, carioca do Bairro Peixoto, foi lá pedir um 
basta à violência que já o fez vitima de assalto duas 
vezes. Ademir Amorim, 36 anos, empregado da 
indústria naval, foi lá para gritar contra o desem
prego. Amorim perdeu_ três irmãos n� guerra do
Rio. Dois foram assassmados por reagir a assalto. 
Outro foi morto numa briga. Mas, a faixa que 
carregava dizia: "Abaixo o_ �pitalisrno. Viva o
socialismo". Para ele, "o cap1tahsrno e o desempre-
go são culpados de tudo." 

Qualquer maneira de protesto valeu a pe�a. Ti
nha faixa contra a TV Globo, com frase avisando 
que o povo não é bobo. E tinha, debaixo da faixa, 
iwinada pelo PDT, quem recusasse o panfleto com 
a mesma mensagem. "Não quero, odeio o Brizola", 
reagiu o aposentado Roberto Cruz Filho, 62 anos, 
assaltado duas-vezes em ônibus. 

Teve faixa contra o prefeito César Maia e contra 
a carona da NET nos buracos da prefeitura. Teve 
cartaz contra o governador Marcello Alencar e sua 
política de privatizações. Teve grito contra o pres!
dente Fernando Henrique Cardoso e contra o mi
nistro da Fazenda, Pedro Malan. Teve gente fanta
siada de Rei Morno, Papai Noel, palhaço. Teve até 
Chacrinha. "Vim protestar contra o pensamento 
negativo", anunciau, por trás do paramento �e 
Velho Guerreiro. o carioca de São Gonçalo Ada1r 
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da Silva, 30 anos, vítima de pivetes urna vez. "Há 
muitos anos me visto assim." Bem perto dele, o 
empresário Roberto Medina - 45 anos e um se-. 
qüestro, em 1990 - passava de camisa branca, com 
uma bandeira do Brasil enrolada no pescoço. "Rea
ge Rio", gritaram quase ao mesmo tempo. Otuva 
que segue. 

A geração que foi à passeata das Diretas-Já, em 
1984, viu ontem na rua um número de pessoas que 
não che1?ou à metade do mar de gente daquele ano. 
Mas, na-manifestação de 11 anos atrás, ào contrário 
de ontem. ninguém jogou papel picado do alto do 
prédio do Banco Bozano Sirnonsen. E nem havia, 
na multidão de 84, gente como o ex-taxista Mário 
Menezes, 47 anos, dois assaltos - no mais recente, 
há dois meses, perdeu o táxi e virou camelô. "Vim 
do Méier", contou, ainda na concentração da Can
delária. como quem fazia questão. de apresentar 
uma credencial de solidariedade com os seqüestra-
dos que inspiraram a caminhada. · · . 

Por falar em concentração, já na Candd�a dava 1 
para sentir a má vontade da PM com a caminhada. 
Apesar dos apelos dos organizadores, o trânsito só 

___ , 

foi interrompído na Presidente Vargas e nà Rio · 
Branco depois do temporal que arriou às·l 5h.em 
ponto. Oficiais que comandavam os 600 PMs dps 12. 
batalhões escalados para trabalhar na manifestação 
não economizavam comentários, à boca miúda, 
contra o ato. "Está vendo aí, quem vai reagir é São 
Pedro", afirmou um coronel, cobrindo a etiqueta de 
identificação da farda. "Não tem trabalhador aí." 

Bobagem. Tinha, sim. O toró que deixou a PM

do governador Marcello Alencar satisfeita pode ter 
desanimado muita gente, mas não tirou a disposição 
dos funkeiros, por exemplo. urna multidão negra 
que fez a classe média branca da Zona Sul balançar 
ao som de "só quero ser feliz, andar tranqülarnente 
na favela onde nasci, poder me orgulhar e ter a 
consciência de que o pobre tem seu lugar". O pobre 
teve seu lugar. A garotada dos morros do Pavão, do 
Pavãozinho, em Ipanema, e do Cantagalo, em Co
pacabana, foi em ônibus da Viação São Geraldo. 
"Se o penhor dessa igualdade, ó pátria amada, 
idolatrada ... ", cantaram, atropelando os versos, co
rno qualquer criança - inclusive as de classe média 
- na hora do Hino.
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Há relatos de gente que teve a bolsa furtadá-'iilflúi multiqào. Mas a paz predominou. Maria Elisa-�d . sende, emergente da Barra de idade não tévelal!ã'e''ú nenhum assalto, estava lá para conferir, "NãóHà'! violência", pediu no meio do grupo de 10 eme�u tes, todos vestidos com camisetas padronizallas,10· onde se lia: "Rio em paz" e "Apoio Kaiser"_ r1�1r,1.i� . Os emergentes apoiados pelo Kaiser foram cohl111 intenção de fonnar uma alà. Mas, se fosse desfi!ê'lie� carnaval, a caminhada de ontem levaria zero '/HjjJ Harmonia. As alas se desmantelaram já na coliée'nP tração. A única que funcionou foi a comissão 'd{'r frente de bebês. Assim mesmo, só foi comissã9;:�
1 frente no no�. _A frente dela, a multidão furou' ºrl/r, com .suas prop�as faixas e protestos. A Con(üaj�01 do Garoto, por exemplo, peculiaridade carioca,·l!Pl-, dou de costas, mostrando sua faixa: "São 1:/4.lcllf, r; olhai por eles." ; 1:c:iilc1 Eles, quem? Ninguém da confraria soube dizet,irn fi certo. "Todos que enganam o povo", gritou uro-de§lll confrades, levado pela multidão. A bronca foi lMt.1 O pequeno empresário Nélson Luís Souto Jorge;,!iOm anos, dois assaltos, desfilou enrolado em uma ban.cn deira do Brasil Império. "Pegamos o caminho en,a..:1! do que deu nisso tudo, nessa violência, na Proo!P:1 mação da República''; deu seu recado: "Fotftíii';copiar os Estados Unidos e deu no que deu:"-1_1}\:b poucos metros, um grupo de moradores de Viceil�� de Carvalho, no Subúrbio, tinha outras queixas:'-"A'.>! · violência não está só na Zona Sul. Na Zona No�J1 ·até.as, escolas são piores", reclamava Delcídiii:"Hl°· Jesus, 47 anos, um assalto em ônibus. ·

1 • ,no:) · Mais chuva que segue. Da fachada do TélltW"Municipal, enquanto o cidadão de bem Betíól'to ·1 passava num Jipe com pinta de carro aberto, desB'á um pano branco. Dez metros adiante, lá ia a tlifu!llr,, do PC do B, com o grito: "Não ao desemprego, rt�t ao desemprego." O canto, combinado coµr �� coreografia, mereceu aplausos de gente comw�1'.x� tida de' branco apinhada_ llllS escadarias da Bib�tJ:;i
0 ca- :lllacional. Também ·ganhavam aplausos, � 1 dali, gritos de "Dá-lhe, Mengo''. e "Dá-lhe, T•,m Do outro lado da rua, na Cinelândia, uma faiw, avisava na sacada.principal da Câmara de Vere3Qº1;·1 res: "Hiroxima não é aqui." (!id:li Às vezes é. Mas, como disse Chico Buarque ne:,, canção em que narra o desfile "da ala dos batõe:i'(, famintas, o bloco dos napoleões retintos e os,Pif�meus do ·Boulevard", vai passar. ·.', r. ·= .

OS NÚMEROS DA PASSEATA 

Caderao __ _ 
'··--------------� 

A expMativa dos organizadores do ·Reage Rio, que imaginaram a presença de r milhão de pessoas foi exagerada. Na realidade, o comparecimento foi bem menor. Há números conflitantes, para baixo e para cima, ioas nada se aproxima da previsão inicial. Os próprios líderes do movimento, ao fi_nal da·marcbà, estimavam em 300 mil o comparecimento. Já o comando do s• BPM (O:ntro), responsávd pelo patrulhamento oa hora da manifestação, calculou em 70 mil o número de pessoas presentes. 

mício, cada metro quadrado seja ocupado por quatro pessoas, número pode chegar a seis, se a concentração for grande, ou baixar para duas; . caso ·e1as estejam di�, como acon,teceu 

Ocupar toda a Avenida Rio Branco e a Cinelândia com carros, qualquer· el!garrafamento consegue. Mas enchê-la de pessoas não é tarefa fácil. A extensão do trecho que vai da esquina com a Avenida Presidente Vargas -ponto de concentração de nove entre dez pas-. seatas e marchas - até o Obelisco, tradicional local de dispersão, é de 1 mil 450 metros. Para efeito de cálculo de ocupação territorial, considera-se que, durante uma manifestação ou ca-

ontem. .. · CÓmoaA�enida Rio Br.mco_tem aproximadamente 22 metros de largura de caixa (a área .. asfaltada, pois as calçadas não são considera- · das oeste tipo de cálculo), ela pode comportar pouco mais de 120 mil pessoas DO trecho da marcha, de quase 32 mil metros· quadra<!os, mas apenas se a concentração for grande; Para· calcular o número de pessoas que comparece-ram ao Reagê Rio deve ser-considerada ainda a' · área mais larga do calçadão da Cinelândia.Como os participantes da passeata estavam relativamente dispersos, o .engenheiro Alberto Goldenstein calcula que 95 mil pessoas estiveram presentes. "Havia espaço para que todos 1pudessem andar com facilidade e alguns claros oa multidão':, nplfoa. 
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o antropólogo Rubem Césa.r Fernandes e do Pastor
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MARCEU VIEIRA 

Talvez nunca mais o Rio de Janeiro consiga
juntar, numa só manifestação, tanta gente diferente,
tantas vontades distintas. O Reage Rio qe ontem foi
um desfile de todos os tipos e todas as causas. Não
havia 1 milhão de pessoas na Avenida Rio Branco.
Havia, quem sabe, 200 mil - ou um Maracanã e 
meio. Mas valeu mais que 1 milhão ver a socialite
emergente da Barra da Tijuca Vera Loyola- idade 
não revelada, filha de pai já seqüestrado - cami
nhar debaixo da mesma chuva e a meio metro de
gente como Luís Amâncio, 50 anos, "assaltado 30
vezes, apesar de ser preto". Vera foi à caminhada de
carro com ar refrigerado. Amâncio, autodefinido
como "aquele maluco do patinete, que dá show na
geral em jogo do Flamengo", veio de bicicleta,
pedalando desde Campo Grande, lonjura na Zona
Oeste da cidade. 

O protesto que nasceu de um sonho do sociólogo
Betinho, do antropólogo Rubem César Fernandes e
do pastor Caio Fábio acabou generalizado como a
chuva que molhou todo mundo. Não houve uma
reivindicação só. O ex-jogador de vôlei Bernard, 38
anos, carioca do Bairro Peixoto, foi lá pedir um 
basta à violência que já o fez vítima de assalto duas 
vezes. Ademir Amorim, 36 anos, empregado da ·
indústria naval, foi lá para gritar contra o <lesem- · 
prego. Amorim perdeu três irmãos na guerra do 
Rio. Dois foram assassinados por reagir a assalto. 
Outro foi morto numa briga. Mas, a faixa que
carregava dizia: "Abaixo o capitalismo. Viva o
socialismo". Para ele, "o capitalismo e o desempre
go são culpados de tudo." 

Qualquer maneira de protesto valeu a pena. Ti
nha faixa contra a TV Globo, com frase avisando
que o povo não é bobo. E tinha, debaixo da faixa,
assinada pelo PDT, quem recusasse o panfleto com
a mesma mensagem. "Não quero, odeio o Brizola",
reagiu o aposentado Roberto Cruz Filho, 62 anos,
assaltado duas vezes em ônibus. 

Teve faixa contra o prefeito César Maia e contra
a carona da NET nos buracos da prefeitura. Teve
cartaz contra o governador Marcello Alencar e sua
política de privatizações. Teve grito contra o presi
dente Fernando Henrique Cardoso e contra o mi
nistro da Fazenda, Pedro Malan. Teve gente fanta
siada de Rei Momo, Papai Noel, palhaço. Teve até
Chacrinha. "Vim protestar contra o pensamento
negativo", anunci0u, por trás d0 paramento de
Velho Guerreiro, o carioca de São Gonçalo Adair

da Silva, 30 anos, vítima de pivetes uma vez. "Há
muitos anos me visto assim." Bem perto dele, o
empresário Roberto Medina - 45 anos e um se
qüestro, em 1990- passava de camisa branca, com
uma bandeira do Brasil enrolada no pescoço. "Rea
ge Rio", gritaram quase ao mesmo tempo. Chuva
que segue. 

A geração que foi à passeata das Diretas-Já·, em
1984, viu ontem na rua um número de pessoas que
não chegou à metade do mar de gente daquele ano.
Mas, na manifestação de 11 anos atrás, ào contrário
de ontem, ninguém jogou papel picado do alto do
prédio do Banco Bozano Simonsen. E nem havia,
na multidão de 84, gente como o ex-taxista Mário
Menezes, 47 anos, dois assaltos - no mais recente,
há dois meses, perdeu o táxi e virou camelô. "Vim 
do Méier", contou, ainda na concentração da Can
delária, como quem fazia questão de apresentar 
uma credencial de solidariedade com os seqüestra
dos que inspiraram a caminhada. 

Por falar em concentração, já na Candelária dava 
para sentir a má vontade da PM com a caminhada. 
Apesar dos apelos dos organizadores, o trânsito só 

foi interrompído na Presidente Vargas e na Rio
Branco depois do temporal que arriou às 15h em
ponto. Oficiais que comandavam os 600 PMs dos 12
batalhões escalados para trabalhar na manifestação
não economizavam comentários, à boca miúda,
contra o ato. "Está vendo aí, quem vai reagir é São
Pedro", afirmou um coronel, cobrindo a etiqueta de
identificação da farda. "Não tem trabalhador aí." 

Bobagem. Tinha, sim. O toró que deixou a PM
do governador Marcello Alencar satisfeita pod� ter
desanimado muita gente, mas não tirou a disposição
dos funkeiros, por exemplo, uma multidão negra
que fez a classe média branca da Zona Sul balançar
ao som de "só quero ser feliz, andar tranqülamente
na favela onde nasci, poder me orgulhar e ter a
consciência de que o pobre tem seu lugar". O pobre
teve seu lugar. A garotada dos morros do Pavão, do
Pavãozinho, em Ipanema, e do Cantagalo, em Co
pacabana, foi em ônibus da Viação São Geraldo.
"Se o penhor dessa igualdade, ó pátria amada,
idolatrada ... ", cantaram, atropelando os versos, co
mo qualquer criança - inclusive as de classe média
- na hora do Hino. 

OS NÚMEROS DA PASSEATA 

A expecitativa dos organizadores do Reage
Rio, que imaginaram a presença de 1 milhão de
pessoas foi exagerada. Na realidade, o compa
recimento foi bem menor. Há números confli
tantes, para baixo e para cima, mas nada se
aproxima da previsão inicial. Os próprios líde
res do movimento, ao final da marcha, estima
vam em 300 mil o comparecimento. Já o co
mando do 5° BPM (Centro), responsável pelo
patrulhamento na hora da rnanif estação, calcu
lou em 70 mil o númer0 de pessoas presentes. 

Ocupar toda a Avenida Rio Branca e a
Cinelândia com carros, qualquer engarrafa
mento consegue. Mas enchê-la de pessoas não é 
tarefa fácil. A extensão do trecho que vai da 
esquina com a Avenida Presidente Vargas -
ponto de concentração de nove entre dez pas
seatas e marchas - até o Obelisco, tradicional 
local de dispersão, é de 1 mil 450 metros. Para 
efeito de cálculo de ocupação territorial, consi
dera-se que, durante uma manifestaçã0 w ca-

; .. . 

mício, cada metro quadrado seja ocupado por
quatropessoas, número pode chegar a seis, se a
concentração for grande, eu baixar para duas,
caso elas estejam dispersas, corno aconteceu
ontem. 

Como a Avenida Rio Branco tem aproxima
damente 22 metros de largura de caixa (a área
asfaltada, pois as calçadas não são considera
das neste tipo de cálculo), ela pode comportar
pOUC0 mais de 120 mil pessoas na trecho da
marcha, de quase 32 mil metros quadrados,
mas apenas se a roncentraçã0 für grande. Para
calcular 0 númere de pessoas que comparece
ram ao Reage Rio deve ser considerada ainda a
área mais larga do calçadão da Cinelândia.
Como os participantes da passeata estavam
relativamente dispersos, o engenheiro Alberto
Goldenstein calcula que 95 mil pessoas estive
ram presentes. "Havia espaça para que todos
pudessem andar cem facilidade e alguns claros
na multilã0", �pli<>a. 

\ 

1') ' 

1,dr 

Há relatos de gente que teve a bolsa furtada)á iJ
multiqão. Mas a paz predominou. Maria Elisa Re:J.C,
sende, emergente da Barra de idade não reveladáé' e
nenhum assalto, estava lá para conferir. "NãoJ1' 
violência", pediu no meio do grupo de 10 emergerviu 
tes, tod�s vestidos com camisetas padroniza<!ias,10( 
onde se ha: "Rio em paz" e "Apoio Kaiser". 1 1r1.i::i1

Os emergentes apoiados pelo Kaiser foram cottl 1110 

intenção de formar uma ala. Mas, se fosse desfile de� 
carnaval, a caminhada de ontem levaria zero I g{H.115 
Harmonia. As alas se desmantelaram já na concén: 1 

tração. A única que funcionou foi a comissão d 1 

frente de bebês. Assim mesmo, só foi comissãoncf ., 
frente no nome. À frente dela, a multidão furou fila ,. 
com suas próp?as faixas e pr�te�tos. A c;onfri.i.rji�

c
;,

do Garoto, por exemplo, pecuhandade canoca •. ªn ô 
dou de costas, mostrando sua faixa: "São Lala,tr, L'

olhai por eles." , 1a:iiio' 
Eles, quem? Ninguém da confraria soube dizel'�lfd JS 

certo. "Todos que enganam o povo", gritou um' dosrro
confrades, levado pela multidão. A bronca foi liv.r 
O pequeno empresário Nélson Luís Souto Jorge, 50rn 
anos, dois assaltos, desfilou enrolado em uma bamêL 
<leira do Brasil Império. "Pegamos o caminho ef,J!a .... 
do que deu nisso tudo, nessa violência, na Proo1a t 
mação da República''; deu seu recado. "Foralfl1: 
copiar os Estados Unidos e deu no que deu. ·�J!J(lb
poucos metros, um grupo de moradores de Vicerltt' 
de Carvalho, no Subúrbio, tinha outras queixas. '"'A 5
violência não está só na Zona Sul. Na Zona Norté? 
até as escolas são piores", reclamava Delcídia"�lr

lJesus, 47 anos, um assalto em ônibus. 
Mais chuva que segue. Da fachada do Tetttroi' 

Municipal, enquanto o cidadão de bem Betinn9 · 
passava num Jipe com pinta de carro aberto, de�cfa 
um pano branco. Dez metros adiante, lá ia a turhíâet 

do PC do B, com o grito: "Não ao desemprego, nãói,:. . , ,�n'ao desemprego." O canto, combmado com· um 
fi 1 d ,, t.\ coreogra 1a, mereceu ap ausos e gente comum :V�,i

f) tida cle branca apinhada nas escadarias da Bibliot.ei'la.
ca Nacional. Também ganhavam aplausos, per,w 
dali, gritos de "Dá-lhe, Mengo" e "Dá-lhe, Túlio.::m 
Do outro lado da rua, na Cinelândia, uma fai?{ . f
avisava na sacada principal da Câmara de VereadQ-:; 
res: "Hiroxima não é aqui." i;j 

Às vezes é. Mas, como disse Chico Buarque aa,,1
canção em que narra o desfile "da ala dos ba:fões'v 
famintas, 0 bloco dos napaleões retintos e os pi.-1- r,. f;>:,)O meus d0 B@ulevard", vai passar. ·.,,

. 
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COISAS DA POLÍTICA ......... _______________ _
• DORA KRAMER

Rio 'energiza' 
· �,Ç�Rtl:� �stado

" 
A
' s vJt�da um com sua crise, o governador de São 

Paulo, Mário Covas - cercado de Banespa por todos 
· ' os lados-, e o ministro da Justiça, Nélson Jobim - envolto
• em grampos até o pescoço-, nem por isso deixavam ontem

de manter perfeita sintonia com a cidade, que foi às 
·- ruas para reafirmar sua autoridade diante dos que
, , buscam roubar-lhe a auto-estima. 

Um paulista, outro gaúcho; um tucano, outro 
_ pemedebista. Ambos brasileiros antenados muito 
.. além da carioquice e convictos de que a cidade-sím

bolo do pais ultrapassava na Avenida Rio Branco a 
, linha que separa o festejo da ação. Nenhum dos dois - tão 
�1 afinados com o presidente da República quanto o governa

dor Marcello Alencar - era capaz de conceber os efeitos da
" passeata Reage Rio de outra forma que não a de absoluto ' refo_rço favorável à autoridade do governo do estado. 

· As desconfianças de caráter político que tomaram de assalto· a altna de Marcello, de qualquer lado que se olhe, na avaliação 
de Covas e Jobim, não guardam relação com o que de fato se
passava pelas cabeças dos que foram à passeata. Acostumado a 
ser alvo da desconfiança natural que a autoridade desperta ao 
primeiro olhar do cidadão, Mário Covas acredita que aqui e ali 
possa haver interesses individuais envolvidos no movimento. 

1 Mas, no macro, considera a passeata uma demonstração de' confiança na ação do Estado. 
· "As pessoas não foram para a rua pedir a saída do

governador nem tampouco para apontá-lo como responsá
,, vel pelos males do mundo. Saíram para oferecer ajuda." 

Para Covas, que faz questão de dizer que transmite a 
• impressão de quem olha a distância, o sinal mais claro e a

conseqüência mais imediata da caminhada é mostrar para a 
bandidagem que a sociedade sabe quem é o adversário. 

· "Talvez o crime ainda não tenha se dado conta de que
existe uma população inteira contra ele, de que não há nos 
.cidadãos a menor disposição à aliança, mas um compromis
so com o combate à marginalidade: A passeata mostra isso" com tóda cla·reza e enotme dimensão", diz Covas. Na opi
nião do governador de São Paulo - que ressalta sempre o 
fato de viver ele próprio numa cidade de problemas seme

' !bantes -, "o recado de quem inventou isso" é o de que 
� apenàS juntos sociedade e Estado terão capacidade de en

frentar o inimigo. "Mas ninguém contesta o fato qe que o 
comando é do governo." Donde, na visão dele, não existem 
motivos para preocu_pações olíticas. 
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arce o nao esta rece n o apoio e e1toral, mas certamente o movimento significa apoio político." : · A tese do ministro da Justiça vai na mesma linha. NélsonJobim acredita que a energia positiva de toda uma cidade
1 

tem, de fato, uma utilidade prática que vai além do simbolismô. Ele lembra que, por conta do regime militar, durantemuito tempo a ação repressora da polícia em qualquer
1 , instância foi repudiada pela população justamente por se- confundir com a limitação das liberdades. Isso não apenasdo ponto de vista político, mas principalmente por causa dos� métodos herdados daquela época e usados no trato ao1 cidadão mais pobre.

''Quando utna cidade sai às ruas clamando contra a· violência e exigindo que tudo mude, essa energia não é1 • ditigida necessariamehte contra o poder constituído. Aocontrário, serve pa.ra referendar a ação da repressão contra o
1 

crime." Ou seja, passa a vigorar a mentalidade de que políciatem de jogar ao lado da sociedade e não no campo oposto.Ela é propriedade do Estado, cujos donos somos nós. Por tudo isso torna-se mais e mais importante o expurgopolicial de modo que a sociedade possa enxergar a possibili. dade de reverter parcerias que até hoje só favoreceram oadversário. Seja na aliança da polícia com o crime, s·eja na
,1 

Ieniência da elite que recorria a uma polícia tão privada; quanto corrompida, seja no compadrio com o bicho ou sejana postura heróica e protetora que um Estado ausentepropiciou ao bandido, que se fez de mocinho até que acidade acordou. 
E, pela primeira vez, despertou com disposição à unidade, adespeito de quaisquer que sejam as ambições que se encerremneste ou naquele coração. Essas surgem sempre independente� mente da natureza e das intenções dos movimentos. Mas o queconta não é isso. O que interessa é a emoção coletiva queninguém será capaz de capitalizar para si.
Nesse sentido, a ausência do governador não foi umajogada polltica de todo inábil. Ao contrário. Evita queamanhã ou depois o governo reivindique propriedade ouseus adversários o acusem de apropriação indébita. O quenão significa que o movimento seja um amontoado amorfosem dono nem direção. 
São dois os fios condutores: a junção de interesses e a·- capacidade de transformá-los em ações criativas e eficazes.Eles é que mostrarão se o Reage Rio é, como se espeta, ummarco de ousadia, coragem e afirmação ou apenas mais umamanifestação de euforia fugaz. 

Proteção a Caio 
Na noite se segunda-feira nar que agentes acompa-

0 Ministério da Justiça de- nhem o sociólogo e investiterminou ã Polícia Federal guem de onde partem as·, que dê próteção e garantia ameaças foi tomada pelo fa.' de vida ao sociólogo Caio to de que a briga de Caioferraz, da Casa da Paz, em hoje é grande, justamenteVigário Geral. De acordo com os dois maiores adver-� com o ministério, Ferraz tem sários da cidade: o tráfico derecebido várias ameaças de drogas e a banda podre damorte. A decisão de determi- polícia. 
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m do �ôrr�·ccmtagia inanifestântes, mistura as alas � tran�forma a Rio ·Branco

num baile a ceu aberto, com muita tietagem 

-

-

foi o ritmo oficial da � paz. AD som de Eu só quero éde William e Duda, os funkeios bailes, saíram às ruas e conta da passeata, Adolescentes, sindicalistas e várias ouforam, aos poucos, contagiantmo, dando a impressão de que tudo ia acabar em funk. E acabou. De repente, não havia mais diferença entte pobres e ricos, ala da UNE, das favelas ou do Sebrae. A Avenida Rio Branco virou um grande baile funk ao •r �vre; com direito a apresentações dosmaJS famosos MCs (mestres de cerimônia). provocando delírios das fãs maishistéricas.� de bigode ensaiavam passos disaetos, enquanto idosos assistiam :i u�.mirados. A senadora Benedita da Silva. defensora do baile funk do ".lorro Chapéu Mangueira, que anda ti_ . o sono dos moradores do Leme,ex com o que classificou de união as rro. "Vi a ala do funk e ficou 1 cl integração", vibrava. Fabiana . 17 anos, do tradicional C:Olé-gi no C.osme Velho, foi uma das es . , que abandonou sua ala, dei-mi'de· lado as palavras de ordem da UNÉ imigrou para o baile. Em vez do su� arroz.feijão, saúde e educação, eoumçrava as favelas cantadas no Rap 
do 4,J!C, dos MCs_Júlio e Leonardo. Dia.de glória - MC William, \tÇJ)uda,.Bob Rum, MC Neném, AnJré)l:�binho levaram adolescentes aó�eur;>,� centenas de autógrafos e t1zehim·.todo mundo dançar. Gritos e ref�'.substituiram os discursos e, do alto�E- carros de som, os MCs eram mais' · _ trados do que astros da TV.. .\trasj vinha uma legião de ambulantes,-;i'dorando a festa e os reais obtido$CQiírn sede dos funkeiros. kllh20;' � agito já era grande. Merunas·brigavam atrás de um carto de som em frente à Igreja da Candelária. O motiv9? Um valioso autógrafo de�C, disputado como um. tro-

1eu. ,,uiras tentavam �-scalar o carrode som para tocar seus ídolos. Os seguranças dos cantores tentavam contr a multidão e, já cansados; ped' fim do assédio. -o - Quando precisavampjlco, os funkeiros quase queum arraslào. Mesmo prote!Ódosltor seguranças, eram perseguid06 avenida por tietes ensandetjdos, dispostos a tudo para conseguir um uoféu. "Ai, mãe, como ele é lindo. Olha só, consegui o autógrafo do Duda", ,ibrava uma delas, ao lado do telefone pú�de onde a mãe ligava para o � ! contando tudo o que estava co�o na passeata. 114'=,,William e MC Duda - famosa 
duplllril;\& Morro do Borel - passaram por.<l&lll tremendo sufoco. Depois de deixarem um carro de som, tiveram que co� disparada pela rua. Foge daq�j_e de lá, os dois procuraramref1¼fi\.? pa loja de doces Toca do Coelho,-o'é;§quina da Avenida Rio Brancoco� '.Pt\!sidente Vargas. Do lado de fo�Íêninas batiam no vidro e grita, va éricas. A confusão só acabou co . intervenção da polícia. Cena inuMNila: os 'funkeiros, com seus cord�-ouro·e jaquetas abertas, saindo da :pet§ do· Coelho, escoltados pela Polícia Militar. Sorte dos funcionários da �.Jfo corre-rorre, cada um saiu 
��utógrafo. MDi! cenas de histeria coletiva no mllao:,a_to: . praticamente fechando a � milhares de pessoas dançavam tráltdo,carro de som que tocava o som }nas@.l!as favelas cariocas. Negros,braiiM, mendigos. hare-krishnas e es-t�tes não se continham enquanto �.os corpos ao som bate�taca que Jf9•ou Leni Monteiro, de 6 J · an�AfBci Guerra, de 77 anos. "So-m�üis. velhjnhas muito assanhadas." .

Contramão - Os punks também· estiw presentes ontem na caminhada. •do camisetas pretas e casacos. de m· ' eles se concentraram num can · Rua Pedro Lessa, ao lado do Tea µoicipal, onde o rmderground can ·costuma se reunir. Todos de
ros padõs e alguns com· cabelos moSo colorido, cerca de-10 rep� ·. tan<Bl'Nlbviménto Punk RJ destoavam · do �: dos outros manifestantes da �- Eles levavam faixas com � de ordem anarquistas e protes- · tavafiPilontra a caminhada. "Estamos lutan�o contra a farsa dessa passeata, que,tem-burguês no palanque. Lutam�f uma -paz generalizada e não por .ws» � que só protege o burgueses e �\:ie fora os pretos", alardeava um deles, que preferiu não se identificar. 
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"Eu só quero é ser feliz, 
andar tranqüilamente na 

favela_ onde eu nàsci. 
É ... E poder me ,orgulhar 
e ter a consciência 
'que.o pobre tem seu lugar". 

"Cidade de Deus é o maior 
barato e te pergunto: 
brigar pra quê? Pra quê? 
Se você for lá uma vezinha só,. 

A • • ·,, voce nunca mais vai- esquecer 

"Lá lá lá ô 
Lá lá lauê 
Deixe de ser violento 

e deixa a paz renascer. 
Uuuu!. 
Para os f unkeiros sangue 
bom, 
somos Borel até morrer. 
Valeu!" 

"Era só mais um Silva, 
que a estrela não brilha. 
Ele erafunkeiro, 
mas era pai de família. ,1 

"Por falta.de ensino, 
falta de inf.ormação, 
pessoas compram armas. 
cartucho e munição. 
Se metem em qualquer briga 

. . 

ou qualquer confusão, 
se sentindo protegidas 
com uma arma na mão. 
Ra ta ta ta ta" 

"Alô seus governantes, 
prestem atenção! 
Tanta covardia, 
isso nos consome. 
Poucos têm dinheiro 
. e muitos passam fome "

1 JOlt� A L l.>(' ti-Rr\Sl 
\ l)at k; .�.i ___ .li ---�-· .I _!is

; Caderao ___ Páe. .23
\ _________ _. 

. · "A massa f unkeira 
pede a paz geral. 

· Oi, demorou!
O baile está uma uva, é!
Por isso, a gente fica na
moral"

"Olê, Olá, Salgueiro vem com
Pira e a força vai chegar.
Eu quero ver abalar,
sacudir a massa, arrepiar.
Agitar ó mundo, vamos
navegar.
O Salgueiro.força e Pira,
ninguém pode .parar
Fui!".

Os ambulantes fIZeram a festa 

-

. 111 O melhor negócio 
foi vender a R$ 5 
cada guarda-chuva 

A 
caminhada da paz pareda tim

grande mertado aberto. Desde o 
, início da tarde, milhares de ambulantes 

sé espalharam ao longo da Avenida Rió 
Branco, oferecendo toda sorte de pro

- : ···dutos: de fitas para a cabeça a balões de 
·· enclier; de refrigerantes e cerveja a mas

sa de modelat. Bons neg6cios, porém, 
· 116 para quem vendia gua,da-chuvas. 

· Ao perceber que o tempg ia fechar, o 
vendedor Antônio Mendes, 40 anos, te

. vou 20 guarda-chuvas para vender, ao
· preço de R$ 5 cada. Morador de Inhaú-. 

ma, Antônio diz que para acabar com a 
u violência "'o governo tem que datem-· 

' l)!'CgO para todo minído. Quero todo 
· : mundo na caminhada e usando tneu 

guarda-chuva." A mie de Antônio, do-
. · na Geialda, 75 anos, toi assaltada há 

seis meses e os assaltantes levaram os 
dois salários minímos qµe ela acabara 
·_de ganhar. 

. .Para o_auxiliar de escritório desem-
p_regado Rjnaldo fari_as, a passeata era 
a oporturü,dade de ganhar algum di- . 
· llheiió. Mõrador de Nova lguaç11, � 

naldo, que já foi assaltado duas vezes, 
resolveu vender fitas para o cabelo com· 
os dizeres Reage Rio, a R$ 1 cada. O 
ambulante Edmundo Pinto, que nunca 
foi assaltado, trabalha como camelô 
desde fevereiro, quando perdeu o em
prego em unia gráfica. Seu expediente 
para faturar alguns reais foi o .de vender 
camisetas dos clubes de futebol do Rio 
(a R$ 5 cada uma). Nas camisetas, o 
escudo dos clubes vinham acampanha
dos da seguinte sentença: "Paz sim, vio
lência não." 

"'Espero que essa passeata coscienti-
1.e as pessoas", disse o vendedor Wan
der Santos, ambulante há 18 anos. 
Wander, 35 anos, morador de Caval
canti, vendia pulseirinhas do Reage Rio 
com as cores rastafari (preto, amarelo e 
vermelho). Morador de Columbandê, 
em Niterói, Adriano Raimundo apro

. veitou a caminhada para vender, a R$ 
1, balões com o simbolo do Reage Rio. 
Ao lado de Wander e Raimundo, a 

. dona de casa e desempregada 'ld C'.or
deiro vendia bandeiras do Brasil a R$ 1. 
Seu 'filho Daniel, de 18 anos, perdeu a 
visão de um dos olhos há cinco anos, ao 
levar uma coronhada durante um assal
to. Zere levou 5 mil bandeiras para 
vender. Com a chuva, reduziu sua esti
mativa de vendas para apenas 1 mil. 

------· ---�-��- .... ...,�� -· �·--·�-- -· •N �•- • •• • -·--- --�-==�-�--------.../ 
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m do morro contagia manifestantes, mistura as alas e transforma a Rio Branco num baile a céu · aberto, com muita tietagem 
foi o ritmo oficial da cami

paz. Ao som de Eu só quero é
, de William e Duda, os funkei

am os bailes, saíram às ruas e 
conta da passeata. Adolescen
antes, sindicalistas e várias ou
foram, aos poucos, contagia

d o ritmo, dando a impressão de 
que tudo ia acabar em funk. E acabou. 
De repente, não havia mais diferença 
entre pobres e ricos, ala da UNE, das 
favelas ou do Sebrae. A Avenida Rio 
Branco virou um grande baile funk ao 
ar livre; com direito a apresentações dos 
mais famosos MCs (mestres de cerimô
nia), provoqindo delírios das fãs mais 
histéricas. 

Senhores de bigode ensaiavam pas
sos discretos, enquanto idosos assistiam 
a tudq-admirados. A senadora Benedita 
da Silva, defensora do baile funk do 
Morro Chapéu Mangueira, que anda 
tirando o sono dos moradores do Leme, 
exultava com o que classificou de união 
asílllto/morro. "Vi a ala do funk e ficou 
clara a integração", vibrava. Fabiana 

, 17 anos, do tradicional Colé
' no Cosme Velho, foi uma das 

es es que abandonou sua ala, dei
xou de lado as palavras de ordem da 
UNE e migrou para o baile. Em vr::t, do 
surrado arroz, feijão, saúde e educação,
enumerava as favelas cantadas no Rap
do ABC, dos MCs Júlio e Leonardo. 

Dia de glória - MC William, 
MC Duda, Bob Rum, MC Neném, An
dré e'Fabinho levaram adolescentes ao 
delírio; deram centenas de autógrafos e 
fizeram todo mundo dançar. Gritos e 
refrõés substituíram os discursos e, do 
alto dos carros de som, os M Cs eram 
mais idolatrados do que astros da TV. 
Atrás deles, vinha uma legião de ambu
lantes, adorando a festa e os reais obti
dos com a sede dos funkeiros. 

Às L7h20, o agito já era grande. 
Meninas brigavam atrás de um carto 
de som em frente à Igreja da Candelá
ria. O motivo? Um valioso autógrafo 
de um MC, disputado como um tro-
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. ar o carro de som para tocar seus ídolos. Os seguranças dos cantores tentavam contr r a multidão e, já cansados, pedia o fim do assédio. Ar tão - Quando precisavam palco, os funkeiros quase que vam um arrastão. Mesmo propor seguranças, eram persegui-dos avenida por tietes ensandetjdos, dispostos a tudo para conseguir um troféu. "Ai, mãe, como ele é lindo. Olha só, consegui o autógrafo do Duda", vibrava uma delas, ao lado do telefone púqlwq,_ de onde a mãe ligava para o ma�, contando tudo o que estava con;ew.do na passeata. M0,William e MC Duda- famosa dup}a)�o Morro do Borel - passaram por,� tremendo sufoco. Depois de deixarem um çarro de som, tiveram que cor�&�m disparada pela rua. Foge daqui, tJQ,ge de lá, os dois procuraram reftfwo na loja de doces Toca do Coelho, �squina da Avenida Rio Branco coaj�Pfes!dente yargas. l_)o lado. defori, m�mas batiam no vidro e gnta� vani',�rstéricas. A confusão só acabou conf1fl intervenção da polícia. Cena inusifà'êfa: os funkeiros, com seus cordõesflfe ouro e jaquetas abertas, saindo da 1'6& do Coelho, escoltados pela Policia Militar. Sorte dos funcionários da Jqjai.-:,No corre-corre, cada um saiu -;o�autógrafo. 
Ma'iS-1 cenas de histeria coletiva no fimOOo.:: ato: . praticamente fechando a passmt.á, milhares de pessoas dançavam atráit;clo. carro de som que tocava o som nascjgo nas favelas cariocas. Negros, bra� mendigos, hare-krishnas e estud<Jl.ltes não se continham enquanto sac1YJjfY11 os corpos ao som bate-estaca que lfl0�tagi_ou Leni Monteiro, de 61ano�+1J.rac1 Guerra, de 77 anos. "Somo�gu�s velhinhas muito assanhadas." 
Contramão - Os punks também estiw;.am presentes ontem na caminhada. Jiffitindo camisetas pretas e casacos de ip._».rp. eles se concentraram num can ô Âª Rua Pedro Lessa, ao lado do Tea w Municipal, onde o underground
. IUI 

. T d d can2ca costuma se reurur. o os e 

"Eu só quero é ser feliz, 
andar tranqüilamente na 
favela onde eu nasci. 
É ... E poder me orgulhar 
e ter a consciência 
que o pobre tem seu lugár''. 

"Cidade de Deus é o maior 
barato e te pergunto: 
brigar pra quê? Pra quê? 
Se você for lá uma vezinha só, 

"" . . '' voce nunca mazs vaz esquecer 

"Lá lá lá ô 
Lá lá lauê 
Deixe de ser violento 

e deixa a paz renascer. 
Uuuu!. 
Para os funkeiros sangue 
bom, 
somos Borel até morrer. 
Valeu/'; 

"Era só mais um Silva, 
que a estrela não brilha. 
Ele erafunkeiro, 
mas era pai de família. "

''Por falta de· ensino, 
/alta de informação, 
pessoas compram armas,. 
cartucho e munição. 
Se metem ein qualquer briga 

ou qualquer confusão, 
se sentindo protegidas 
com uma arma na mão. 
Ra ta ta ta ta" 

"Alô seus governantes, 
prestem atenção! 
Tanta covardia, 
'

zsso nos consome. 
Poucos têm dinheiro 
e muitos passam fome" 

"A massa funkeira 
pede a paz geral. 
Oi, demorou! 
O baile está uma uva, é! 
Por isso, a gente fica na 
moral" 

"Olé, Olá, Salgueiro vem com 
Pira e a força vai chegar. 
Eu quero ver abalar, 
sacudir a massa, arrepiar. 
Agitar o mundo, vamos 
navegar. 
O Salgueiro,força e Pira, 
ninguém pode parar 
V. .,,,rUl . . 

Os ambulantes fizeram a· festa 
. • O melhor negócio 
foi vender a R$ 5 
cada guarda-chuva 

A 
caminhada da paz parecia umgrande mercado aberto. Desde o início da tarde, milhares de ambulantes se espalharam ao longo da Avenida Rio Branco, oferecendo toda sorte de produtos: de fitas para a cabe�a a balões de encher; de refrígerantes e cerveja a massa de modelar. Bons negócios, porém, só para quem vendia guarda-chuvas. · Ao perceber que o tempo ia fechar, ovendedor Antônio Mendes, 40 anos, levou 20 guarda-chuvas para vender, aopreço de R$ 5 cada. Morador de Inhaúma, Antônio diz que para acabar com aviolência "o governo tem que dar em-. ·prego para todo murido. Quero todo mundo na caminhada e usando meu guarda-chuva." A mãe de Antônio, dona Geralda, 75 anos, foi assaltada há seis meses e os assaltantes levaram os dois salários minímos qµe ela acabara de ganhar. 

naldo, que já foi assaltado duas vezes, resolveu vender fitas para o cabelo com · os dizeres Reage Rio, a R$ l cada. O ambulante Edmundo Pinto, que nunca foi assaltado, trabalha como camelô desde fevereiro, quando perdeu o emprego em uma gráfica. Seu expediente para faturar alguns reais foi o de vender camisetas dos clubes de futebol do Rio (a R$ 5 cada uma). Nas camisetas, o escudo dos clubes vinham acampanhados da seguinte sentença: "Paz sim, violência não." "Espero que essa passeata coscientize as pessoas''; disse o vendedor Wander Santos, ambulante há 18 anos. Wander, 35 anos, morador de Cavalcanti, vendia pulseirinhas do Reage Rio com as cores rastafari (preto, amarelo e vermelho). Morador de Columbandê, em Niterói, Adriano Raimundo aproveitou a caminhada para vender, a R$ rosfüf;tapádôs e alguns com cabelos moiêaffo colorido, cerca de·lO representanfél!'Nlovimento Punk RJ destoavam do -à dos outros manifestantes da camidhâda. Eles levavam faixas com paldWâs de ordem anarquistas e protestavafii1contra a caminhada. "Estamos lutando contra a farsa dessa passeata, que!RID tem burguês no palanque. Lutamo�_.Mf uma paz generalizada e não por !JJ1.lf. p�z que só protege o burgueses e deiia tle fora os pretos", alardeava um deles, que preferiu não se identificar. ____ _1,,,,,_.._:--::��------------==----:::-=-===�=-----1i[iãii::===========-------=---=-:-�':==:=========-i

.Para o. auxiliar de escritório desempregado Rinaldo Farias, a passeata era 
a oportunídade de ·ganhar algum di. nheiro. Morador de Nova Iguaçu, Ri-

1, balões com o símbolo do Reage Rio. Ao lado de Wander e Raimundo, a dona de casa e desempregada Zezé Cordeiro vendia bandeiras do Brasil a R$ 1. Seu filho Daniel, de 18 anos, perdeu a visão de um dos olhos há cinco anos, ao levar uma coronhada durante um assalto. Zezé levou 5 mil bandeiras para vender. Com a chuva, reduziu sua estimativa de vendas para apenas 1 mil. 

t , / I ! 1
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O barulho de bailes funk, boates e festas motivou a queixa de 
290 pessoas (2,62%) desde que o serviço foi inaugurado 

O mês de ,:zovembro foi o período em que a população mais 
colaborou com a polícia. Em 22 dias,foram 4.455 ligações. 

. Viva Rio tem propostas
;.; ,, 

• Reforma da policia e integração das favelas à cidade são as principais idéias. do movimento para acabar com a violência no Riq-
�o movimento Viva Rio conseguiu 

elaborar uma sé ·e de propostas para 
que o estado saia do círculo vicioso da 
violência e encontre soluções de curto e 
médio prazos para dar seguraça à popu
lação. As propostas foram encaminha
das aos governos estadual e federal e 
giram basicamente em tomo de dois 
pontos: a reforma da polícia e a integra
ção das favelas na cidade. As idéias 
nascidas nos debates de vários represen
tantes da sociedade civil reunidos pelo 
v• Rio deram origem ao documento 
co "as reivindicações que estarão em 
pau.ta após a caminhada de hoje. 

O objetivo é transformar as 570 fave
las 'do Rio de Janeiro em áreas onde o 
pod�r público volte a ter o controle, no 
lugar do poder paralelo do narcotráfico. 
Para isso, o Reage Rio sugere maciços 
inv�timentos em serviços públicos, ur
banização, saneamento básico, educa
ção;•· saúde e segurança, que serviriam 
pa:ffl; oferecer opções para os 941.750 

·.w m�dores de favelas, que representam
l 7i9/ó da população do Rio.

�tre as alternativas que o poder 
pú,tilíco ofereceria à população de áreas 
ca�tes, o Reage Rio privilegia a cria
çã •·· e oportunidades de esporte, cultu
ra ormação profissional para a juven
tu ' - exatamente o que a Fábrica de 
E rança, em Acari, se propôs a fazer. 

idadania - Para a integração
da aveias, o Reage Rio defende a in
tel)IBficação de projetos já em andamen
to .,mo o Favela Bairro, da prefeitura 
do· · ·o, e Baixada Viva, do governo 
estilual. Outra sugestão é ampliar a 
redi,:de Centros Comunitários de Defe
sa �-ª Cidadania (CCDC), pólos im
pl�ados pelo governo estadual dentro 
dasJavelas e onde são oferecidos servi
ços-'de cidadania, como emissão de do
cumentos, postos de saúde e recruta
m�nto de trabalhadores, além de poli
ciamento comunitário. 

Já a proposta do Favela Bairro, de
senvolvido há um ano pela Secretaria 
M�icipal de  Habitação, pretende 

1 ttáiMfürmar em bairro 60 favelas do 
RitE As comunidades serão beneficia
da�m a implantação de infra-estrutu
ra lll'!e incluem saneamento básico, ilu-. ção, creches, pavimentação e cen-. --- -- --

Desabafo foi 

a centelha do 
• 

moyunento 
O movimento Reage Rio nasceu �.a" 

partir de uma centelha que acendeu as-' 
mentes dos cariocas atordoados éom'.11 
onda de violência. Um desabafo nuniá� 
conversa entre o publicitário Roberto' 
Medina, um ex-seqüestrado, e o adníl
nistrador regional de Copacabana, An�; 
tônio Índio da Costa, amigo de Eduái-: .' 
do Eugênio Gouvêa Vieira, o estudante 1 

ainda em cativeiro, surgiu a idéia de'ir 
para a rua mostrar indignação. .'."� 

A conversa, em 26 de outubro - um'' 
dia após os três seqüestros realizad9f ! 
em 25 de outubro, quando foram leva:: 
dos os jovens Carolina Dias Leite, Mar.: ' 
cos Chiesa e Eduardo Eugênio-, rtlP 
empresa Artplan de Roberto Mediri1fl;,. 
tornou-se pública. A repercussão g3i- . 
nhou força já no dia seguinte. "A o�rY· 
nião pública possui inegavelmente um�Ht 
força para alcançar determinados obje
tivos. Essa proposta de caminhada mo
vimenta a opinião pública em direçãó1á''> 
um combate maior à violência", disse'o�. 
cardeal arecbispo do Rio, Eugênio Sa: 
1 1 ,l/1 es. 

Articulador - O movimento Vivtl
Rio imediatamento emcampou a prÓ'-1 : • 
posta e recebeu apoio de entidades có-" 
mo a Ação da Cidadania Contra a Mi.Ul 

séria e Pela Vida, de Betinho. Des<{e1
;,· 

então, o antropólogo Rubem Cés11t.� 
Fernandes tornou-se o principal artict'-'

< lador do que foi batizado como Reati!1 '.
Rio. . , 

Betinho lançou um desafio: "Para 
mobilizar a sociedade, é preciso conva:•r. 1 
car entidades, instituições, veículos dê : 
comunicação. Para que haja urna verda_.ui 

deira manifestação pública, é precis19!1! 

que todos os setores da sociedade este-n •· 
jam articulados: empresas, sindicato's/1 ' 
igrejas, universidades, escolas, mídia, ·as··•.' 
famílias atingidas pela violência", dizia?, ,n 
na · oca, o sociólogo. . ... ,, 
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a e R$ 180 do Banco Interameri-. de Desenvolvimento. 
iolentos - O Baixada Viva é umrogramas prioritários do governo· do tado, que pretende dotar a Baixada'- que já foi um dos lugares maisviolintos do mundo - num exemplo. Opn'iieiro resultado poderá ser conhecido, uinta-feira, com a reinauguraçãoda Qnrgência do Hospital da Posse, emN<Wá Iguaçu, fechado há três anos. ma dé\S principais causas da insegu iJ}ça no Rio hoje, o envolvimento de

potieiais com o crime, a corrupção e abnÍffilidade são alvos prioritários paraqu� Reage Rio consiga mudançasco � etas. Punir os desvios que levam apo lação do Rio de J€lneiro a temeraque es que deveriam protegê-la é o primeiro passo, na opinião dos articuladores da caminhada de hoje. Atualmente,.segundo estimativa da Polícia Civil, pelo menos 80% dos policiais deixam decumprir suas funções com correção. O passo seguinte seria valorizar otralntlho policial, garantindo saláriosdignos que serviriam para conter a corrupção desenfreada. Hoje, um detetiveda �olícia Civil ganha pouco mais deR$ \300, salário semelhante ao de umcabo da Polícia Militar. Não foi cumprida ainda a promessa do chefe dePolícia Civil, delegado Hélio Luz, deaumentar o salário dos policiais parapela•menos R$ 1.500.
Comunitário - Reverter a permanente desconfiança despertada pelaspoooias Civil e Militar nas comunidadescarêfites - representada pela Chacinade Vigário geral - seria a outra etapa.Par.à isso, o Reage Rio sugere um diálogo tpermanente entre polícia e população;ncom a retomada do policiamentocomunitário e a criação de conselhosqua,:debateriam, permanentemente, asações policiais. O reforço do policiamento em áreas turísticas, para retomaruma,vocação econômica da cidade quefic6u, abalada, também é defepdido pelom�mento. 

A outra sugestão já começou a sercolocada em prática pelo delegado Hélio , :luz: valorizar a competência nasinvestigações e na repressão ao crime.No&idebates do Viva Rio, foi sugeridoque.qualquer ação policial deve ser precedida de intensa investigação. Alémdisso, o movimento sugeriu a criação de
uma1 força de elite, reunindo policiaiscivis e militares, a-quem caberia as açõesde grande porte. 

Voluntários 
• organizaram 

a caminhada 
Eles vão passar despercebidos na caminhada Reage Rio, mas tiveram o poder dedeterminar onde estarão posicionados desde Betinho até o mais desconhecido dosmanifestantes no percurso entre a Candelária e a Cinelândia. Atrás dos líderes domovimento e à frente de uma equipe de 500pessoas diretamente envolvidas na produção do evento, o médico Jairo Coutinho,de 48 anos, e o executivo financeiro ZecaBorges, de 52, estiveram por mais de duassemanas às voltas com o computador doInstituto Superior de Estudos da Religião(Iser) pensando friamente na melhor formade levar adiante uma manifestação que

está mexendo com as emoções dos cariocas. 
Jairo, que é do Conselho Nacional deSeguridade Social e membro da Comissãode Cidadãos do Viva Rio, já tinha a experiência da organização dos dois minutos desilêncio que, em 17 de dezembro de 1993,marcaram o início da corrente de solidariedade convocada pelo Viva Rio. Zeca seengajou depois no movimento, mas acumula horas de trabalho suficientes paratransformá-lo em veterano. "Estamosigual àquele banco, trabalhando 30 horas", brincou Jairo. 

Mas a comparação com o Unibanconão envolve dinheiro. "Se fosse paga, umamanifestação como essa não sairia por menos de R$ 300 mil, entre som, montagem,produção e transporte. Só que tudo foiorganizado com a colaboração de empresários. Gastamos uns R$ 5 mil, com opagamento de pessoas envolvidas nasmontagens dos equipamentos, por conta

' .

de doações em dinheiro e arrecadação comvenda de camisas", contabilizou. Voluntários, os dois estrategistas trabalharam com uma equipe remunerada à base de satisfação. Ontem, véspera da caminhada, o que se via era corre-corre noquartel-general do Viva Rio, na Ladeira daGlória. "O telefone toca 10 vezes a cadacinco minutos", calculou o jornalista André Sutter, antes de mel.is um alô. Do outrolado, adesões (sempre bem-vindas) de última hora esquentavam não apenas suasorelhas, mas também a de voluntárias como Ângela Campos. "Tem muita genteligando para saber informações, localização de alas, essas coisas", informou ela. Na sala ao lado, o espaço era dividido entre os organizadores de cada ala. "Temos que checar os pontos de encontro, aspalavras de ordem, a apresentação das faixas ... ", concentrou-se Aline Uebe, responsável pela Ala Cultural. O movimento do Reag Rio prometia nao acabar tão cedo. 
···"-� <..?.�-·.:::-:;::;:.:»:�·x· _._,.,::y_:··"X'. .z.• ......... . 

ao precisou es orço. s adesões CQ>il>.J , meçaram a vir de todos os cantos e dt' rtodos os setores. Sindicatos cederalJl: :carros de som e panfletos, associações',..de moradores de favelas e do asfalfo organizaram comissões para divulgar a�"�caminhada pela paz. Organizações não -governamentais entraram em cena. E§0°:> 1 tudantes promoveram caminhadas pre�'foparatórias e se comprometeram a aju�' j dar na divulgação do evento. Os publié'l 1h1 

tários embarcaram na onda da paz-e;."''criaram anúncios veiculados gratuita-'.�mente em jornais e televisões. 
Bumbos - Os empresário·s tamJ-·11

�m fizeram a sua parte. Hotéis e shoif-, :-:pmgs da Zona Sul e da Zona Norté"'penduraram faixas brancas pedindo paz=;r:.ie prometeram liberar seus funcionários "hpara a marcha. As escolas de samb"a comprometeram-se a levar seus bumb6s.,rnpara marcar a cadência dos passos dô'f_� 1 cariocas. Os sem-terra, ambientalistas é�'r:artistas, e mais uma multidão de gruposiJ,.,,[se alistou. Cada qual com suas difered-!'>,ças e seus sentimentos muito particu]aJ res sobre a violência. ,,.., • 
O Reage Rio, então, tornou-se utH io.

movimento plural. Como definiu Jona?�h ! Suassuna, presidente da Associação::," ..Brasileira de Agências de Propagandá;'l! ·h "tomou-se uma idéia de todos, sem do!'n' ./sno". Visões antagonistas sobre proble- •@>• 

mas comuns foram discutidas em longase nem sempre tranqüilas reuniões. Maso resultado foi uma mobilização comohá muito não se via na cidad�.

11 _____ _. 

al\ou wa coz v.md no1uawnv svw 'VJP .wd L6 ap ?e 
b .md sao:5v217 ap mpaw VJD vns apsap 'vpw;zuaa-an sJa O v - · - · ' 
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'R i,validades, cim�eiras e'politicagein
, a p�rte, a cammhada de hoje do
,Reage R10 passou para um estágio su
'.pe�ior. Já não se trata de saber quem' 
1vai ou quem fica, mas de fazer um 
:exame de consciência da sociedade a 
:respeito de um de seus mais preocu
,pantes problemas da atualidade: a vio
�ência. Diagnosticado o problema 
:conscientizada a _Qopula_ção a respeit� 
idele,_ a questão é s&ber como será o dia
ISe U O Ia segum e, COITlO se 
tSabe, girará em torno de dois temas 
:centrais aflorados pela caminhada que 
:une pela primeira vez as duas metades 
tlo Rio: a integração das favelas à cida
:de e a reforma da polícia. r-----
. A ep1dem1a os seqüe ros, gerado
r-a da idéia da caminhada, ganhou no 
va dimensão com a dinâmica do movi
mento. Não se trata apenas de uma 
modalidade de crime, e sim de todo o 
e.rime organizado. A violência atinge a 
população inteira, e não há como ali 
mentar ressentimentos de parte a part 
quando se sabe que a marginalidade, 
por conveniência operacional, escolheu 
às favelas como santuário para se pro
tegêfcnt ação olicial. ------.__./ 
-:. Sendo a ayelizaçffio a grande chaga 
�a, espraiando-se já por um terço 
da população carioca, é natural que a 
so._c1edade se dê conta de que a violên
cia é mfiltipla e tem efeitos mais varia
dos ainda, exigindo portanto mais do 
que uma solução. cupaçao e 
, ,� n muar a ser apenas sinô-

1mo de ocupação policial ou militar 
G • um me10 como outro qualquer de 

rrorismo urbano, sob a ótica de 

Çºf''-<-1.uc.. ,. •i.�A�. [Hl tul.�-�-�@ 
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O Dia Seguinte 

" Tiroteios nas favelas e perseguições 
policiais descabeladas mostram que 
não há autoridade e nem controle so
cial numa vasta parte do território ur
ôano. O crime organizado avançou e se 
impôs pela força, pelo assistencialismo 
e pela omertà mafiosa. Assim como 
não há no Rio plano de segurança há 
foais de 70 anos, não há também von
tàde política de solucionar o problema 
das favelas. Os organizadores do Rea
ge Rio acham que com 1 bilhão de 
reais se pode começar a enfrentar a 
questão. Não estão lon e da realidade. 

·Em 1988 calculou-se que com 960
;rtiilhões de dólares (um terço do que se 
pretendia enterrar na Ferrovia Norte
.Sul, ou o mesmo que se destinou à 
,extensão das obras do metrô até Ipane
.ma, ou 0,3% do PIB nacional, ou 3% 
·da renda gerada no município do. Rio
inum único ano) se urbanizariam todas 
1 às 500 favelas do Rio, equipando-as 
com escolas, creches, hospitais, ruas 
. �avimentadas, casas de alvenaria, luz, 
gua e esgoto. 
.- Para executar um pro·eto como es

-�e, exige-se onta e olítica conjugada, 
Já que o município não tem força para 
l�vá-lo adiante sozinho. Igualmente,
4fntro da mesma maré de vontade po
lítica, podem-se remover as favelas de 
risco - ao todo 30 mil famílias -
�orno a do. Morro de Dona Marta, 
onde, a qualquer momento, podem 
ó�orrer desabamentos. tVÕntãdêpõfíti
§ ne�te caso, �}gnifica também pác-
t0 social, consc1encia de que, quando 
se deseja, qualquer coisa pode ser feita. 
A própria caminhada de hoje, em seu 
conteúdo, ,mostrará que os extremos se 
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· tOcaÍn quantio se trata de revoluciona 1
a rotina negativa.

' Quein ·ganha ·hoje salário mínimo
não pode pagar aluguel de casa em
favela. Em conseqüência vai morar de
baixo de viaduto ou invadir terrenos.
Como o poder público, por falta de
autoridade, não toma providências,
novas favelas se consolidam, incham.
Remoção virou palavrão. O dia se
guinte, portanto, deve se concentrar na
busca da fórmula de diálogo entre líde
res de favelas, líderes empresariais,
prefeito, governador, secretários muni�
cipais e estaduais - tudo tendendo �
concretizaç_ão de um plano de urbam
zação que comece com urgência pela
ocupação, agora no bom sentido, das
favelas.

. . O crime se organiza â proporção 
_ que a polícia se desorganiza. A polícia 
civil do Rio, corrupta em boa parte, 
violenta por falta de opção, embalou
se nas benesses da estabilidade e dos · 
privilégios concedidos pela Constitui
ção de 88, de tal forma que se tornou 
difícil - mas não impossível - desfa
zer os núcleos de corrupção formados 
em seu âmago. Custa caro, paga pou
co não tem recursos para investigar

Dian ·· lS vanãdo·s -- .
ecj_ucação, saúde, serviços .Eúblicos -
q�tão polic�al se torna duplament
grave porque contém também �.
rupção qu�a levou ª.º _fun?o d? _2oç.o.
Todo o aparelho policial, mclumdo o 
vigilantes de empresas (mais ,n?me��
sos do que a PM e a policia c1v1.
somadas), tem-se mostrado impote�te
para coibir até mesmo contravenço�s
pequenas, oficializando-as e, por deli
berada tendência à corrupção, tornan
do-se cúmplice delas. A inapetência da
polícia para desmantelar os sant�ários
do crime organizado nas favelas e pro
verbial. Quadrilhas, cada vez mais sa
telizadas em torno do crime organiza
do, cometem toda sorte de crimes,

qüestros, roubos, assaltos, estupro
_ enfim, terrorismo Uf bano constante,

lador e revoltan �------

' . (desvenda sequer um décimo dos cn-
mes de morte) e perdeu autoridade sem 
a qual não pode impor-se na vida ur-
bana . .----------

Não é da noite para o dia que se 
resolverá a questão policial. Formar 
bons policiais demanda tempo. Dotar 
a polícia de recursos técnicos e huma
nos é equação de paciência, por envol-
ver recursos estaduais e federais. Mas é 
necessário começar pela elaboração de 
um plano de segurança sem o qual as 
prioridades nunca poder�o ser at�c�
das e as delegacias jamais cumpnrao 
sua missão de prestar serviço à�
çao. 
- Uma das significações da caminha-
da de hoje, na cidade que é � 
ressonância do país, é a necessidade de 
qlie as autonaades descruzem o� bra
ços e se ponham ,a trabalhar em formu
las curativas de males que não podem 
se eternizar. A violência no Rio é uma 
questão nacional. Da recepção aos 
pracinhas de volta da Segunda Guer�a 
Mundial até hoje, foi nas ruas do Rio 
que a população manifestou apoio ou 
protesto pelas situações que se suce
diam. Exigir a paz urbana é tão im
portante quanto exigir eleições diretas 
ou derrubar um presidente. O dia se
guinte na realidade é hoje, é agora. 
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Rio caminha pela

paz ho · e no Centro
uan o os smos anunciarem o m1c10 a mam estação, mff ares 

de cariocas partirão da Candelária pedindo o fim da violênci� 

Quando os sinos da Candclúria · 
)nunciarem, às 17h de hoje, o in1cio da 
. caminhada Reage Rio, a cidade vai pa
·srar. Mas. na Avenida Rio Branco, os
· assos de milhares de cariocas vão ace

.. 'rar o ritmo da busca pela paz. Desde
. tem. o Centro. palco da manifesta-
• o, vive o clima de preparação para a
archa contra a violência que promete

, . · {car a história da cidade. 
.• As lojas da Avenida Rio Branco vão
'11:char mais cedo hoje por causa da 
.... minhada. A maior parte dos estabcle
�mentos co�t;r0ais só f�ncionará até 
;J!:J.>h e os escntonos também encerrarão 
""5 expediente antes do horário normal. 
.A Assembléia Legislativa terá a rotina 
alterada e só funcionara até 15h. Jâ os 
bancos abrirão às 9h e fecharão às 
15h30. A Bolsa de Valores seguirá o 
horário habitual. 

Desde ontem. a expectativa em tomo 
�a Marcha pela Paz já era grande. Fun
,.i;:ionários de escritórios e do comércio 
�mbinavam o horário de concentração 
;]?ara o ato. Entre os vários grupos de 
�legas que participarão juntos da ca
�nhada, os alunos da Faculdade Cân
:ifido Mendes eram os mais empolgados. 
:.t'.Estamos preparando faixas e cartazes 

e formaremos uma ala na caminhada". 
contou Alex Gomes. aluno do curso de 
Direito, cujas aulas serão suspensas às 
l�h.
: Camisetas - Durante todo o dia.

dezenas de pessoas procuraram uma
ba�ca instalada na Candelária pelos
coordenadores do movimento, onde
eram vendidas camisetas brancas do Vi
va Rio por R$ 10,00. Esther Rabelo. 28

,:3nos, dona de uma confecção de rou
.. pas. comprou uma para sua filha Julia-
9JI, de 9 anos. Apesar de ausente da Rio

;�. Juliana estará ligada ao ato
.através de uma mobilização na escola
��fobi, na Tijuca, onde estuda: "Todos
, ,;,:; 500 alunos vão vestir essas camisetas
� haverá debates com as crianças", ex
' plicou -Esther.
;,. , Os quiosques de venda de camisetas
estão instalados em três pontos do Ce:i
tro da cidade -um na Candelária, um

. na esquina da Avenida Rio Branco com
".11,ua São José e outro na Cinelândia -e
:tuncionam a partir das 9h. São quatro
. modelos de camisetas, de tamanho úni
, '�o. O dinheiro arrecadado será usado
J�ra cobrir as despesas da organização
da caminhada.

· ·.:. Márcia Alves, uma das voluntárias
'.que :stav�m na barraca. contou que as
reaçoes tem sido favoráveis ao movi

, .��nto: "Mesmo que não comprem ca
. "J.lllsas, muitas pessoas vêm fazer comen
.'!ãrios, dizendo que essa iniciativa é ne
··ressãria pela paz na cidade. A rejeição
;!�m sido muito pequena", atestou Már-
pa, q�e trabalha no comitê de Botafogo
· ela Açao da Cidadania Contra a Miséria
?' Pela Vida, idealizada pelo sociólogo
Herbert de Souza Betinho. Se!!undo
da,. um grupo <k: tul!Clonanos oo t1anco •· C-cntral chegou a comprar 46 camisetas 

· 'jtara caminhar em bloco.
·:·.·Cultura-A atriz Márcia Montei
ro. 22 anos. do grupo de teatro Tá na
Rua, também estava disposta a partici
:par_ �Estou achando essa idéia ótima e
:quero juntar nossa voz nesse movimen
-l� que _co_nsidero muito importante".
diss: Mama. ao lado do menino de ruà 
,Tiago, 9 anos. que também garantiu sua 
-presença. embora nada soubesse sobre
.�uconteúdo. O Tá na Rua. do teatrólo
.gp Amir Haddad, participará na ala da
cultura. enquanto o pessoal do Teatro

do Oprimido marcará presença na ala
�qjlS comunidades. representando o tema
,'.:desemprego gera ,iolência".
·e· O estudante e vendedor Sirley Silva, 
(!e 18 anos. tentava ontem colocar a 
,Í9éi3 de paz na cabeça de quem passava 
,pela esquma das ruas Primeiro de Mar
,ço e Sete de Setembro. Ele vendia fitas 
_brancas com inscrições como "Reage 
..Rio" e "Paz no Rio·· . 

O Uma equipe da TV Manchete foi 
.- assaltada ontem à noite no Largo da 

Lapa qoaodo preparava uma reporta
gem sobre a Caminhada da Paz no Cen
tro tio Rio. Dois homens numa moto e 
armados com pistolas apanharam as 
notações da repórter Solaoge Bastos e 
a câmera do cinegrafista Nelson Foose
a, fugindo em direção ao Largo da 
Glória. A eqwpe se dirigia à Avenida 
Rio Branco quando foi cercada pelos 
bndidos que os ameaçaram de morte 
:aso resistissem. A queixa foi regis
J'llda na s• DP (Lapa). 



Manifestação 
vai ser dividida 
em 10 alas 

O movimento Reage Rio montou um 
esquema de desfile dé escola de samba 
para a caminhada pela paz. Nos l. 500
metros entre a Candelária e a Cinelân
dia, as pessoas estarão divididas em I O 
alas, com direito a Comissão de Frente 
e encerramento com o Bloco dos Garis. 
A concentração acontece a partir das 
15h, na Avenida Presidente Vargas, no 
trecho que vai da Candelária à Avenida 
Passos. Mesmo quem ainda não tem sua 
ala, pode aderir a qualquer uma delas 

; durante a caminhada. 
Pela Avenida Rio Branco, estarão 

espalhados 15 carros e cinco torres de 
som. Neles, uma central de rádio comu
nitária, a Viva Rio - Rádio da Paz, 
transmitirá o evento. No primeiro carro 
de som. na entrada da Rio Branco. o 
locutor Clóvis Monteiro vai ser o res
ponsável pela narração dos dizeres das 
faixas de cada ala que for entrando. Do 
outro lado, na Cinelândia, em outro 
carro, ficará o locutor Gilson Ricardo. 

Às l7h,aCornissão deFrente-que 
estará concentrada na esquina da Presi
dente Vargas com Rio Branco - inicia 
a caminhada. Ela é dividida em cinco 
partes. O Abre Alas. intitulado A Esp!'· 
rança. trará 150 crianças da creche do 
Pavão-Pavàozinho. Em seguida, entra o 
grupo A Realidade, fonnado pelas Mães 
e Vítimas da Violência. Es�s duas sub
alas da Comissão de Frente senio abra
çadas pelo Arco da Sociedade. repre
sentando O Compromisso.

Isolado pelo pessoal de apoio. o arco 
englobará 500 pessoas entre personali
dades, artistas, parlamentares, associa
ções de moradores, esportistas, entre 
outros.- A primeira fila depois do Arco 
da Sociedade trará familiares e grupos 

Estas serão as palavras de ordem que 
servirão para marcar o ritmo da cami
nhada: 
"Reage Rio, o asfalto e afai•ela nas ruas 
pela pa:". 
"Essa não é mais a Rio Branco é o Rio de
branco pela pa: ". 
"Pa: e ptio para a boca: o Rio !'Stá com 
fome de emprego". 
"Salário ele policia Í' 11m caso de poli
cia". 
"Reage rico, reage pobre'. R1•a,11' Rio. 11 
causa é nohre ". 
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de amigos das vítimas da violência. �
segunda, deficientes fisicos. ! 

A Comissão de Frente será seguiqa 
pela Ala dos Jovens. Formada por re
presentantes de entidades estudantis, 
colégios, universidades, funkeiros, entre 
outros, a Ala terá como ponto de eh
contro o lado ímpar da Presidente va:,-. 
gas, entre a Rio Branco e a Rua MíglJl!I 
Couto. A terceira ala a entrar na averii
da será ·a da Terceira Idade, cuja co�-
centração é no lado oposto. : 

A Cultura toma conta da Rio Brah
co com a quarta ala. O encontro setá 
feito no lado ímpar da Presidente V-di
gas com Rua Uruguaina. O Estyó"rte 
vem em seguida, com ponto de enc911t?.o 
na esquina da Presidente Vargas ?:o!n
Rio Branco, na direção da Visconde.ele 
lnhaúma. A sexta ala será fonnada 1e 
los trabalhadores, com representant 
de sindicatos, de categorias e grupos e 
empresas. O lado par da Presidente 
Vargas na esquina com a Miguel Cou� sediará a concentração. Atrás dos tr,
balhadores, seguirá a Ala das Comun,
dades. O encontro será no lado par ® 
Presidente Vargas com Uruguaiana. J 

A penúltima ala a entrar na avenidu 
será a das Representações Sociais, co,p mtegrantes de Organizações Não Gcj
vernamentais (ONGs), da Ordem dq; 
Advogados do Brasil (OAB), da Assd
ciação Brasileira de Imprensa (ABI j.
entre outras. A concentração é no ladf ímpar da Rio Branco, na direção da 
Visconde de Inhaúma. Por fim, virão as 
Caravanas do Interior, cujo ponto df 
encontro fica no lado ímpar da Presii 
dente Vargas com Avenida Passos. !

A caminhada será encerrada com rel
presentantes do movimento Loucof 
Vamdos e com 100 garis que farão 4 
limpeza imediata da avenida. A chegad4 
ao Obelisco da Cinelândia será marcadJ 
por queima de fogos, seguida de fil'� 
sentações da bateria mirim na Manguei
ra, de um coral infantil do Jnstitut@'.Pip 
XI e duplas de rap. • :.... ,

1 
1 
' 

·:1:�rnt1;fil��J�REF8Õli'1Jll�J[ !•
Na concentraç.io: j 
Jardineira, Tai. Um milhão de am(�oJ. 
LibC'rdacl!'. libmlaclc e Vai pauar. ' 
No desfile: '. . 
Ammi/ui, Afromcla. Rancho da Praça I /. 
Rio de' Jam'iro, isto é o meu Brasí{, , 
Copamhana Princesinha do Mar, Aquek, 
ahrar11. Samha d1J 111·üio. Garota de Jp,� 
,wma. Pra mio di:er 1/11<' não fall'i d1h
f11Jres e S011 mrioca, w11 dn Rio. : 
No encerramento• i 
Bandeira hranca. 1:i 1·st<io voltando ,4,
//orcs e Cidac/1· ;\-/ara1·il/111.m. 1 
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A trilha sonora da solidariedade 
• Sino da Candelária
marcará o início e
fim da marcha da paz

O 
s sinos irão dobrar e se multipli
car no início da caminhada de 

hoje do Reage Rio. Mas caberá a dois 
sineiros, em especial. a tarefa de dar 
inicio ao maior movimento pela paz 
organizado na cidade. ao badalarem 
os sinos da Candelária. de onde parti
rá o ato. Quando Raul Andreoli. 46 
anos, e seu assistente Antônio Cesúrio 
de Melo Santos. o Toninho, 24. subi
rem os 129 degraus que levam à torre 
de quatro sinos, muitos outros sineiros 
estarão em atividade em 30 igrejas do 
Centro. Consciente da simbologia do 
seu ato. Raul. que também administra 
a Candelária. reage com humor ao
falar sobre seu olicios: .. É um barulho
danado. Saio daqui surdo:· 

Gaúcho de Arroio do Meio. Raul 
há 18 anos é membro da Irmandade 
Santíssimo Sacramento da Candelária. 
Nos últimos oito anos ele administra a 
instituição, para a qual "faz de tudo ...
desde a limpeza de telhados atê peque
nos consertos. "Ser administrador da
qui não é ficar sentado de terno e 
gravata". explica. 

Raul veio ao Rio para servir na 
Polícia do Exército, mas foi transferi-

do para Brasília. onde foi poli,ial mili
tar. Em 78. casou-se e mudou para 
Santa Catarina e. ao retornar ao Rio. • 
migrou para a irmandade. --vou volt,i

r 

para o sul quando uma das minhij_&:,:::· 
quatro filhas se formar no curso técn�"" 
co ... programa. 

Seu assistente é um paraibano J.�.,, 
Jacaraú. que trabalha como servente , 
há cinco anos na irmandade ... Na n1t-:; 
nha terra não tinha serviço... cong..:,
Toninho. que manda para os pais Ulll.-h 
terço dos RS 300 que ganha como.,:. 
salário. Toninho toca os três sinos mC::; 
nores. enquamo Raul é o responsâvi;i;,. 
pelo badalo do maior. que é amarrado:,:: 
com tripa de baleia e nervo de boj, • 
Raul pretende ainda estender un1jl,;,, 
corda até a torre ao lado. para que o.:;_ 
outros três sinos da igreja possam en
grossar o chamado ú caminhada. 
- Em dobradinha com a Candelúria.
um Ol!tro importante sino estará espe
rando os manifestantes na Cinelândia.
Trata-se· de um instrumento de 280
quilos. da organização não-governa
mental Embaixada da Paz. Seu bada
lo. com 36 quilos. foi feito com cartu
chos de balas deflagradas nas guerras 
da Bósnia e das favelas do Rio. O seu 
badalar marcarú o fim do ato e o
início da luta para que nenhum outro 
tiro seja disparado. 
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Rio caminha pela �1 
paz hoje no Centro 

� Quando os sinos anunciarem o início da manifestação, milhares de cariocas partirão da Candelária pedindo o fim da violênci� 
�� . . ' 

-;� Quando os sinos da Candelária EvancirnTe,xeira 
• - . • . . • . 1

.::::.
:a.nunciarem, às i 7h de hoje, º início da Mrunf estaçao de amigos da� v1t1mas_ da v101enc1a. � 

, caminhada Reage Rio, a cidade vai pa- segunda, d�fi�1entes fis1cos. , .
'irar. Mas, n� Avenida �o Bra�co, os • 

di •did 
A Com1ssao de Frente sera seguula 

;;passos de IIDlhares de canocas vao ace- vai ser VI a pela Ala dos Jovens: Formada por re-
rar o ritmo da busca pela paz. Desde pre,se_ntante� de_ entidades e�tudant�,
ntem, o Centro, palco da manifesta- efil 1 o alas

colegios, umvers1�ades, funke1ros, entre 
�o, vive o clima de preparação para a outros, a Ala ,tera como p�nto de eh-
�archa contra a violência que promete O movimento Reage Rio montou um contro o lado_IIDpar da Presidente _v;-

arcar a história da cidade. · esquema de desfile de escola de samba gas, entre a Ri� Branco e a Rua M1glf.l 
As lojas da Avenida Rio Branco vão para a caminhada pela paz. Nos 1.500 Couto; A terceira a!a a entrar n� avel}!-

�har mais cedo hoje por causa da metros entre a Candelária e a Cinelân- da sera lª ?ª Terceira Idade, CUJa cor-
�minhada. A maior parte dos estabele- dia, as pessoas estarão divididas em lo centraçao e no lado oposto . 
· ·mentos comerciais só funcionará até alas, com direito a Comissão de Frente A Cultura toma conta da Rio Bran-

5h e os escritórios também encerrarão e encerramento com o Bloco dos Garis. co com a quarta ala. O encontro sdá 
o expediente antes do horário normal. A concentração acontece a partir das feito no lado ímpar da Presidente v,1,-

,,,,A Assembléia Legislativa terá a rotina 15h, na Avenida Presidente Vargas, no gas com Rua Uruguaina. O Esporte 
· alterada e só funcionará até 15h. Já os trecho que vai da Candelária à Avenida vem em seguida, com ponto de encQOt]o 
bancos abrirão às 9h e fecharão às Passos. Mesmo quem ainda não tem sua na esquina da Presidente Vargas iotn 
15h30. A Bolsa de Valores seguirá o ala, pode aderir a qualquer uma delas Rio Branco, na direção da Viscon�qe 
horário habitual. durante a caminhada. Inhaúma. A sexta ala será formada 

�
-

Desde ontem, a expectativa em torno Pela Avenida Rio Branco, estarão los trabalhadores, com representant s 
• da Marcha pela Paz já era grande. Fun- espalhados 15 carros e cinco torres de de sindicatos, de categorias e grupos e 
"::cionários de escritórios e do comércio som. Neles, uma central de rádio comu- empresas. O lado par da Presidente 
�mbinavam o horário de concentração nitária, a Viva Rio _ Rádio da Paz, Vargas na esquina com a Miguel Cou� 

ara o ato. Entre os vários grupos de transmitirá O evento. No primeiro carro sediará a concentração. Atrás dos trt-
�legas que participarão juntos da ca- de som, na entrada da Rio Branco, o balhadores, seguirá a Ala das Comun1-
�nhada, os alunos da Faculdade Cân- locutor Clóvis Monteiro vai ser o res- dades. O encontro será no lado par 't 
f.gido Mendes eram os mais empolgados. ponsável pela narração dos dizeres das Presidente Vargas com Uruguaiana. 

1 

. Estamos preparando faixas e cartazes faixas de cada ala que for entrando. Do A penúltima ala a entrar na aveniclli 
e formaremos uma ala na caminhada", fiiiilii�j�!!f! outro lado, na Cinelândia, em outro será a das Representações Sociais, coifi 
contou Alex Gomes, aluno do curso de carro, ficará o locutor Gilson Ricardo. integrantes de Organizações Não Gq-
Direito, cujas aulas serão suspensas às Às l ?h, a Comissão de Frente- que vernamentais (ONGs), da Ordem dq; 
l�h. estará concentrada na esquina da Presi- Advogados do Brasil (OAB), da Assct
, Camisetas - Durante todo o dia, dente Vargas com Rio Branco_ inicia ciação Brasileira de Imprensa (ABI�, 

dezenas de pessoas procuraram uma U,1,1��� a caminhada. Ela é dividida em cinco entre outras. A concentração é no ladf 
barraca instalada na Candelária pelos partes. 0 Abre Alas, intitulado A Espe-. ímpar da Rio Branco, na direção dá 
coordenadores do movimento, onde Visconde de Inhaúma. Por fim, virão a� 
eram vendidas camisetas brancas do Vi- rança, trará 150 crianças da creche do Caravanas do Interior, cujo ponto df Pavão-Pavãozinho. Em seguida, entra o va Rio por R$ 10,00. Esther Rabelo, 28 encontro fica no lado ímpar da Presii

d d r - de grupo A Realidade, formado pelas Mães • 
�JJ.OS, ona e uma cofllecçao rou- dente Vargas com Avenida Passos. 1 .. pas, comprou uma para sua filha Julia- e Vítimas da Violência. Essas duas sub-

A . h d , d 1 

!)Jl, de 9 anos. Apesar de_ ausente da Rio alas da Comissão de Frente- serão abra- camm ª ª sera encerra ª com r
,,!lran<;>, Juliana estará li�ada ao ato



• 

..!- abi, na Tijuca, onde estuda: "Todos 
, ,w, 500 alunos vão vestir essas camisetas 
�-haverá debates com as crianças", ex
plicou Esther. 

uJ, 
Os quiosques de venda de camisetas 

estão instalados em três pontos do Cen-
tro da cidade - um na Candelária, um 
na esquina da Avenida Rio Branco com

�lua São José e outro na Cinelândia - e 
funcionam a partir das 9h. São quatro 
modelos de camisetas, de tamanho úni-

1.; tõ. O dinheiro arrecadado será usado 
];ua cobrir as despesas da organização 
da caminhada. 
�·- Márcia Alves, uma das voluntárias 
;((ue estavam na barraca, contou que as 
reações têm sido favoráveis ao movi
mento: "Mesmo que não comprem ca-

1�pÍ.isas, muitas pessoas vêm fazer comen
··rarios, dizendo que essa iniciativa é ne
�cessária pela paz na cidade. A rejeição 
''!ém sido muito pequena", atestou Már-
1�a, que trabalha no comitê de Botafogo 
da Ação da Cidadania Contra a Miséria 

-'é' Pela Vida, idealizada pelo sociólogo 
-Herbert de Souza, Betinho. Segundo 
ela, um grupo de funcionários do Banco 
€entrai chegou a comprar 46 camisetas 

-'p'ara caminhar em bloco. 
· · Cultura - A atriz Márcia Montei
ro, 22 anos, do grupo de teatro Tá na
Rua, também estava disposta a partici-

..par. "Estou achando essa idéia ótima e 
r.quero juntar nossa voz nesse movimen
,to, que considero muito importante", 
disse Márcia, ao lado do menino de rua 
,'J'iago, 9 anos, que também garantiu sua 
-presença, embora nada soubesse sobre 
.�u conteúdo. O Tá na Rua, do teatrólo
,go Amir Haddad, participará na ala da 
cultura, enquanto o pessoal do Teatro
do Oprimido marcará presença na ala 
.,q!is comunidades, representando o tema 
,!:desemprego gera violência". 
••. - O estudante e vendedor Sirley Silva, 
de 18 anos, tentava ontem colocar a 
js}éia de paz na cabeça de quem passava 
,pela esquina das ruas Primeiro de Mar-· 
,-ço e Sete de Setembro. Ele veQdia fitas 
_brancas com inscrições como "Reage 
..Rio" e "Paz no Rio". 

O Uma equipe da TV Manchete foi 
assaltada ontem à noite no Largo da 
Lapa quando preparava uma reporta
gem sobre a Caminhada da Paz no Cen
tro do Rio. Dois homens numa moto e
armados com pistolas apanharam as 
anotações da repórter Solaoge Bastos e 
a câmera do cinegrafista Nelson Fonse
ca, fugindo em direção ao Largo da 
Glória. A equipe se dirigia à Avenida 
Rio Branco quando foi cercada pelos 
bandidos que os ameaçaram de morte

! caso resistissem. A queixa foi regis
._ trada na 5". DP (Lapa).

1 

sentando O Compromisso.
Isolado pelo pessoal de apoio, o arco 

englobará 500 pessoas entre personali
dades, artistas, parlamentares, associa
ções de moradores, esportistas, entre 
outros .. A primeira fila depois do Arco 
da Sociedade trará familiares e grupos 

Esta_s _serão as palavras de ordem que 
servirao para marcar o ritmo da cami
nhada: 
"Reage Rio, o asfalto e a favela 11as ruas 
pela paz". 
"Essa não é mais a Rio Branco é o Rio de 
branco pela paz". 
"Paz e pão para a boca: o Rio está com 
fome de emprego'_'. 
"Salário de polícia é um caso de polí
cia". 
"Reage rico, reage pobre. Reage Rio, a 
causa é nobre". 

Varridos e com 100 garis que farão tlimpeza _imediata da avenida. A chegad 
ao Obelisco da Cinelândia será marcadd 
por queima de fogos, seguida de !U!rJ 
sentações da bateria mirim na Manguei
ra, de um coral infantil do Institut@-.P� 
XI e duplas de rap. 1 

••:•_·_·:.·.:.·_:_::·:·:· :· :·:·:··.·:·.···1;1161s·::::::::;:::::::::::.:::::,\:.:,:t 
Na concentração: 
Jardineira, Taí. Um milhão de amiao · 

ô , 

Liberdade, liberdade e Vai passar. : 
No desfile: 1 

Amanhã, Alvorada, Ra11cho da Praça 11, 
Rio de Janeiro, isto é o meu BrasN 
Copacabana Princesinha do Mar, Aque� 
abraço, Samba do avião, Garota de lpd
nema, Pra não di:er que não falei deis 
flores e Sou carioca, sou do Rio. 1 

No encerramento: 1 

Bandeira branca, Vê estão voltando cAs· 
flores e Cidade Maral'ilhosa. 

A trilha sonora da solidariedade 
Evandro Teixeira 

I • t 
l • 

• Sino da Candelária , . , . 

marcara o 1rucio e 
fim da marcha da paz 

O 
s sinos irão dobrar e se multipli
car no início da caminhada de 

hoje do Reage Rio. Mas caberá a dois 
sineiros, em especial, a tarefa de dar 
início ao maior movimento pela paz 
organizado na cidade, ao badalarem 
os sinos da Candelária, de onde parti
rá o ato. Quando Raul Andreoli, 46 
anos, e seu assistente Antônio Cesário 
de Melo Santos, o Toninho, 24, subi
rem os 129 degraus que levam à torre 
de quatro sinos, muitos outros sineiros 
estarão em atividade em 30 igrejas do 
Centro. Consciente da simbologia do 
seu ato, Raul, que também administra 
a Candelária, reage com humor ao 
falar sobre seu ofícios: "É um baruil10 
danado. Saio daqui surdo." 

Gaúcho de Arroio do Meio, Raul 
há 18 anos é membro da Innandade 
Santíssimo Sacramento da Candelária. 
Nos últimos oito anos ele administra a 
instituição, para a qual "faz de tudo", 
desde a limpeza de telhados até peque
nos consertos. "Ser administrador da
qui não é ficar sentado de terno e 
gravata", explica. 

Raul veio ao Rio para servir na 
Polícia do Exército, mas foi transferi-

do para Brasília, onde foi policial mili
tar. Em 78, casou-se e mudou para 
Santa Catarina e, ao retornar ao Riz.,._,. migrou para a irmandade. "Vou voltar 
para o sul quando urna das minha-s�---. 
quatro filhas se formar no cut'so técn;:.;:;i 
co", programa. • 

Seu, assistente é um paraibano q,;.:n:
Jacarau, que trabalha. como servente- J 

há cinco anos na innandade. "Na ni":"
nha. terra não tinha serviço", col1!&":: 
Tonmho, que manda para os pais ui,n.,h 
terço dos R$ 300 que ganha comp e� 
salário. Toninho toca os três sinos me;'· 
nores, enquanto Raul é o responsávil,-;. 
pelo ba_dalo do mai_or, que é amarra�]!) 
com tnpa de baleia e nervo de boJ.: 
Raul pretende ainda estender Ul'Jlil,m 
corda até a torre ao lado, para que QS_ 

outros três sinos da igreja possam en
grossar o chamado à caminhada. 

Em dobradinha com a Candelária, 
um outro importante sino estará espe
rando os manifestantes na Cinelândia. 
Trata-se de· um instrumento de 280 
quilos, da organização não-governa- , 
mental Embaixada da Paz. Seu bada
lo, com 36 quilos, foi feito com cartu
chos de balas deflagradas nas guerras 
da Bósnia e das favelas do Rio. O seu 
badalar marcará o fim do ato e o 
início da luta para que nenhum outro 
tiro seja disparado. 
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Vítimas decidem ir às ruas 
Parentes, amigos e até ex-seqüestrados deixam os traumas de lado e organizam-se para

" 

marchar de branco pela paz na cidaiie 
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: A mobilização popular de hoje fez despertar a reação das vitimas de seqüestros e · de seus parentes. Dispostos a encontrarsoluções para a onda de violência. eles�lveram deixar a clausura, imposta pelotrauma e pelo medo, e aderiram ao ReageRio. Só os amigos do empresário DavidKoogan. ainda em poder dos seqüestradores, compõem uma ala de cerca de 200pessoas. que levarão 11 faixas onde supli-6im aos bandidos para que voltem a fazercontato. Pai de Eduardo Cunha. seqüestrado em 1991 aos 12 anos, Emane Cunha. t::;tará na manifestação com toda a familiae, pretende ali mesmo organizar , m mnvitilcnto para o dia seguinte. : Seqüestrado há três anos. Daniel Miara ir-á à passeata por entender que esta é uma grande oportunidade de se forçar- as autoridades a mudar os rumos do Rio. '"É um momento positivo que contamina toda a cidade. Atravessamos um peri<Xlo dilicil mas acredito que esta é uma oportunidade de mudar'". afirma. ··o pais precisa de uma distribuição de renda mais justa. de uma maior preocupaç;io social". receita Miara. 
Fobia - Embora não pretenda ir à passeata, o empresário Ricardo lgua yara apóia o movimento e deverá liberar seus funcionários para que participem. Segundo sua mulher. Cristiane. a ausência de lguayara só se dará porque ele não gost; de tumulto: '"O Ricardo não suporta aglomeração. É uma fobia que ele tem. Entretanto. está muito atento e otimista com o Reage Rio", afim1a. Apesar de ter anunciado a presença há um mês, logo após sua libertação do cativeiro. o estudante Marcus Chiesa não estará na Rio Branco. Ele viajou a pedido da familia para superar o trauma do seqüestro. Também Willian Koury. levado há quatro anos por bandidos. está viajando e não poderá comparecer. · _--:: A familia de José Zeno, levado há cinco

;:iieses na porta do Condomínio Novo Le;:t:blon. na Barra, não irá à manifestação�rque aguarda que os cri�inosos _façam:,;:::contato. Entretanto. no proxnno sabado,. �a 2. mandarão rezar uma missa na Igreja ?,';:ªe Santo Agostinho. no Leblon. pedmdo ; ... por um rápido desfecho do caso. Na missa. -·:os parentL'S estarão vestidos de tira11l:n cm

ij JORSAL 00 UR>\Sl
� 
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solidariedade aos integrantes do Movimento Viva Rio. 
Ânimo - Depois de cinco anos de silêncio. o publicitário Roberto Medina também é presença garantida na passeata. .Ele anunciou,que não poderá ficar de fora .•. num momento cm que o Rio -resolve s.: mobilizar para buscar novas soluções e encerrar o período de baixo astral: "E hora de assumirmos o nosso papel e demonstrannos que amamns esta ,id,tdc··. ,fase 

Medina. Ele foi seqüestrado em maio de 1990 e passou três semanas cm poder dos criminosos.· Um dos idealizadores do Movimento Viva Rio e do Pensamento Nacional de B:1scs Empresariais (PNBE), Emane Cunha disse que o carioca deve ficar atento para que as sugestões apresentadas durante a mobilização se transformem num compromisso do g,wcrno c-d1 sociedade _j;'1 no 
dia seguinte. ··É importa'l\C 4ue se faça uma ampla discussão para que se encohtre as soluções. Quero uma convocação dos 

1 nossos deputados fedaais. senadores. autoridades estaduais e. municipais para. enfim. discutirmos o Rio de Janeiro. E im-possível esperarmos llma solução enquanto fingim10s desconhecer os reais e mais graws problemas que alligcm a populaç;io". 
afirma. 

'"Temos que falar em reforma a!!dtria_ 1 em assentamentos urbanos e· rurais. em fiscalização externa do poder Judiciário_ no desemprego, abandono de meaore;_ melhor distribuiç;io de renda. Enfim. ttmos que olhar para dentro do Brasil p�,. então reagirmos de verdade contra tuc,,isso ... prossegue o empresário. Seu filh._,_Eduardo Cunha. Iwie mm ló an0s. làmhi-m rnnlirmou prl'>e!]Ça na pa��atJ 
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Estrangeiros 
}Ião seu apoio 
;ão movimento 
;:; Na calma. e ensolarada >t'gunda-leira. 
/,boa. · parte dos !Uristas estrangeiros que vi
�tava o Rio sequer tinha idéia do que a 
-:_: de preparava em protesto contra a vio
lência. ··o interesse pela passeata viria 
mais pelo exotismo do assunto ... arriscou o
presidente da Associação Brasileira de Ho
téis e Turismo. Álvaro Bezerra de Melo. 
lrnibrando que. no momento. a cidade rc

;éebe alguns eventos de p0rte. comn o 
Campeonato Mundial de Natação. e uns 
poucos congressos. l\lanifest:ições ,i parte. 
não ha\'ia entre os estrangeiros que apro
veitavam a tarde no Corcovado um só que 
dissociasse o Rio das imagens de "iolência. 

O norueeuês Kristian Fios, - único 
que sabia do Reage Rio - 1 i n ha passagem 
de volta marcada para on1em. "Se fosse 
uma cidade mais segura. ficaria mais". ca
rantiu. Segundo Fl;ss. o con,elho 4ue 're
�beu quando disse que viria ao Rio foi o 
de ··carregar pertenc�-s em mochilas e não 
levar muito dinheiro". Jú o ucraniano An
driy Vla,kO\·. presidente da lt'daaçào de 
natação d.: seu país. dogiou o Rc;1gc Rio. 
mesmo tendo. tomado conhecimento do 
ç'vento por intermédio do repórter: .. A vio
lência é um grande problema no Rio. mas 
estou pronto para voltar ú cidade ...

Do alto do Cristo. o suiço Patrick Bie
qer - que achou o Rio "at� calmo. se 
comparado a Lima" - apontou o que 
acha\'a S<:r o maior prohkma d:i cidack: 
.. As favelas". E d.:u tam�m :i solução: 
"Mais impostos para os mais ricos ... Uma
senhora alemã. que não quis se identificar 
.. por razão de principios". dis� esperar 
que o Reage Rio ··mude a cabeça·· da 
população. "O carioca acei la a violência 
pagando para um estranho tomar conta 
dos carros na rua", criticou. Ela acredita 
que o resultado dá passeata ,·a, depender 
da "influência da midia". 

A mesma opinião é defendida pela uru-
. guaia Vi\'iane Melia: "Com a passeata, vai 

haver um reconhecimento internacional'". 
Mas, como avalia seu compatriota Fernan
do Ferreira. solução mesmo ,ó se '"acabar 
com a violência na cúpula". Em visita por 
causa de uma convenção de turismo. o 
italiano Giancarlo Peroni re,umiu o senti
mento geral: "Com um mtlh.io de pessoas, 
alguém vei ter ue ou\'ir". 
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Emissoras de 
TV preparam 
a cobertura • 

Quem não quiser comparecer à càmi-
nhada pela paz pode acompanhar os mo
mentos mais importantes da manifestação 1 pela TV. As emissoras estarão na Avepida , 
Rio Branco dando ampla cobertura' ao 1 

evento. Além da participação de dezenas 
de profissionais. as càmeras serão posicio
na.das em lug_ares estratégicos e grav�rào
ate imagens aereas. , 

A TV Educativa mostrará flash� ao 
vivo_da cam_inhada durante toda a pro.gra
maçao do dia. Algumas imagens serão ee
radas pela própria emissora e outras pelo 
pool fechado com a Bandeirantes. A repor
tagem completa será apresentada em seus 
noticiários. 

Na TV Globo, a cobertura da manifes
tação começa durante o programa Vídeo 
Show. às 13h40. com flashes ao vivo. de 
um minuto cada. Imagens aéreas �rão 
captadas de um helicóptero. Toda a equipe 
do RJ TV participa da cobertura em te'rra. 

Panorâmica - Cinco equipes da TV
Manchete também estarão na rua para 
acompanhar a manifestação em todos os 
pontos da Rio Branco. A emissora lançará 
mão de imagens aáeas. 

A Bandeirantes. por sua vez. promete 
uma cobertura intensiva graças ao apoio 
de 45 profissionais paulistas deslocados 
para auxiliar a equipe carioca. Estão pre
vistos flashes durante o dia e coberfora 
completa nos telejornais. Um dirigivel 
mostrará a visão panorâmica da avenida . 

A CNT programou flashes durante a 
caminhada e cobertura completa nos 'iele
jomais CNT Estado e Brasil Já. A emisso
ra curitibana é mais uma que usará' um
helicóptero. � 

No SBT. a equipe de jornalismo do:Rio 
que compõe o Aqui Agora e o TJ Brasil 
sustentará os trabalhos de transmissão. A 
TV Record. ao contrário das demais emis
soras. informa que tratará o evento como 
qualquer outra noticia, sem nenhum' es-
quema especial. • 

A MTV. que não disporá de recursos 
como helicópteros e equipes formadas por 
muitos profissionais, promete uma cober
tura voltada para os jovens com a lingua
gem que caracteriza a emissora. As ima
gens da MTV são transmitidas em UHF. 



.. 

César Maia 
Prefeito 
··,\ prd�1tura dar;°1 apoio .i manifcstaç;io.
inclusi,·c liberando o ponto dos funcion.i
rios púhlic·os a partir das 15h. mas não 
,·ou panicip:,r �s,oalmente porque acho 
que os rolitii.:ns n:io deveriam ;1parc-cer 
numa h,,ra tkss;1; ... 

Carlos Lessa 
Econom,sta 
"Vou tentar acabar rúpido uma conferen
cia que jú tinha marcado. no mesmo ho
rúrio da cam'nhada. mas de qualquer
maneira e,tarei 1;, de coração. O que mais 
me prwcura agora s;io as propostas para 
o dia seguinte. Achei lamcntúvcl o episó
dio entre o governador e o pastor Caio
Fúhio. Os d,,is são ncccssúrios para o
Rio ...

Lúcia Souto 
Depurada estadual. PPS 
"Não di, para íaltar a esta manifestação 
política inovadora e cidadã do Rio de 
Janeiro rara isolar o crime organizado. 
Será como o Woodstoek do fim do sécu
lo. só que aind'a mais completo. A confu
são entre o governador e o pastor Caio 
Fábio não prejudica o Reage Rio porque 
a manifestação não tem dono. Só acho 
que nenhum governo tem que interpretú
la como um ataque contra si ... 

Maria Braga 
Loucos vamdos 

"biare, li com os outros louco, l'arri-

1 JOR�AL DO '4R.\S1
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ra que a manifestação seja t:io hem- ,uce
dida quanto a do i111pe11rli111m1 dn Col
lor." 
Augusto Ivan Pinheiro 
Arqu•leto e subprefeilo do Centro 
"Vou estar lú. esperando que· o Reage 
Rio tome n caminho da sc�uran_-:1. Preci
samos da presença mais clara da autori
dade na rua. Atritos j:'1 eram esperados. numa manikstaç;io que reúne �ssoas de 
1·isoc, tão diferentes. ma, acho que a 
mobilizaç:10 estú sendo t:io grande que 
ultrapassou essas picuinhas ... 
Márcia Regina de Oliveira 
,,ss1s1ente de gerente do Bob's 
"Pretendo ir assim que sair do trabalho

.junto com amigos. É muito importante 
rrotestar contra a violêm:ia na cidade.·· 
Fernando Gabeira 

dos, mostrando que queremos tranqüili- Depu1aoo 1e<1era1 - PV-RJ 

dade. Não é que a caminhada vá trazer "Tenho que voar para Bra�ilia. mas vou 
paz imediata. mas ela é a manifestação da passar lú. com a Comi»üo de Direitos 
nossa idéia de paz:· Humanos da Cümara. rorque acho uma 
Silvio Tendler hoa id�ia expor nossa 1·is:-,o de paz. As 
·c;neas1a. acusaçõ.:s do governador Marcdlo Akn-
"Virei de Brasília só para participar. O car contra o pastor Caio Fi1bio não ,·ão 
Rio mora no coração de todo mundo. As atrapalhar a manifestação. mas o govcr-
pcssoas estão tão mobilizadas para dar a nador foi no mínimo incompleto e preci-
volta por cima que não serão estas estri- pitado ... 
pulias do governador e do Caio Fábio Raquel dos Reis Soares que vão atrapalhar a caminhada." es,udanie 
Regina Marcondes Ferraz. "Vou ao Reage Rio com prazer. porque 
Sociali1e acrt.:dito que um movimento cnmo csst jú 
"Estarei lá. toda de branco. torcendo pa- déveria ter aparecido hú mui1,) t�mro ... 

---------'' --- --- : 
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A semana-recordista em chamadas para o Disque-Denúnda foi Esta semana, o _Disque:--Denúncia 
recebeu uma média de 213 chamadas por dia entre os dias 6 e 12 deste mês, com média de 218 ligações diárias 
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Vítimas· decidem 
. " 

ir as mas 
• Parentes, amigos e até ex-seqüestrados deixam os traumas de lado e organizam-se para marchar de branco pela paz na cid�tle

lsmar ll'fgber 

- A mobilização popular de hoje fez des
pertar a reação das vítimas de seqüestros e
de seus parentes. Dispostos a encontrar
soluções para a onda de violência, eles
iesolveram deixar a clausura, imposta pelo

! trauma e pelo medo, e aderiram ao Reage
j' Rio. Só os amigos do empresário David

.I(oogan, ainda em poder dos seqüestrado
res, compõem uma ala de cerca de 200 
pessoas, que levarão 11 faixas onde supli
cam aos bandidos para que voltem a fazer 
contato. Pai de Eduardo Cunha, seqües
trado em 1991 aos 12 anos, Emane Cunha 
estará na manifestação com toda a família 
e pretende ali mesmo organizar um movi
:rhento para o dia seguinte. 
• Seqüestrado há três anos, Daniel Miara

! irá à passeata por entender que esta é uma
1 grande oportunidade de se forçar as auto

ridades a mudar os rumos do Rio. "É um
momento positivo que contamina toda a

' cidade. Atravessamos um período difícil 
mas acredito que esta é uma oportunidade 

1 de mudar", afirma. "O país precisa de uma 
1 distribuição de renda mais justa, de uma 

maior preocupação social", receita Miara. 
Fobia - Embora não pretenda ir à 

passeata, o empresário Ricardo lguayara 
apóia o movimento e deverá liberar seus 

1· funcionários para que participem. Segtmdo1 sua mulher, Cristiane, a ausência de lgua-
yara só se dará porque ele não gosta de 
tumulto: "O Ricardo não suporta aglome
ração. É uma fobia que ele tem. Entretan
to, está muito atento e otimista com o 
Reage Rio", afirma. 

Apesar de ter anunciado a presença há 
um mês, logo após sua libertação do cati-

1 
veiro, o estudante Marcus Chiesa não esta
rá na Rio Branco. Ele viajou a pedido da 
família para superar o trauma do seqües
tro. Também Willian Koury, levado há 
quatro anos por bandidos, está viajando e 
não poderá comparecer. 

A família de José Zeno, levado há cinco 
meses na porta do Condomínio Novo Le
lon, na Barra, não irá à manifestação 

/ · .. ·· // :\ . �-····· . ,' ri ···:·.r, . / { 1;;: <,,;:::.\····r··tce•nw::1>% . ' ,, .•. i 

Os parentes e amigos de David Kooganforn;;uiw �11� nun�e;·osô' grupo n� camf11hada e ontem êôí:(_J;êê'roí1ái,a;;�jâixasq{/é pedem áos se9üesti·adores que entrem em cont1to

solidariedade aos integrantes do Movi
mento Viva Rio. 

Ânimo - Depois de cinco anos de 
silêncio, o publicitá1io Roberto Medina 
também é presença garantida na passeata.. 

- . 

Medina. Ele foi seqüestrado em maio de 
l 990 e passou três semanas em poder dos
cnmmosos. •

Um dos idealizadores do Movimento 
Viva Rio e do Pensamento Nacional de 

dia seguinte. "É importante que se faça 
uma ampla discussão para que se encontre 
as soluções. Quero uma convocação dos 
nossos deputados federais, senadores, au
toridades estaduais e. municipais par�, en-

"Temos que falar em reforma agtaria, 
em assentamentos urbanos e rurais, em 
fiscalização externa do poder Judiciário, 
no desemprego, abandono de menores, 
melhor distribuição de renda. Enfim, te-
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contato. Entretanto, no próximo sábado, 
� dia 2, mandarão rezar uma missa na Igreja 

ge Santo Agostinho, no Leblon, pedindo 
por um rápido desfecho do caso. Na missa, 
os parentes estarão vestidos de branco em 

� "Estrangeiros 
,;·:dão seu apoio 
·'. ao movimento

" Na calma e ensolarada segunda-feira, 
�boa parte dos turistas estrangeiros que vi
y ·sitava o Rio sequer tinha idéia do que a
· cidade preparava em protesto contra a vio

lência. "O interesse pela passeata viria 
mais pelo exotismo do assunto", arriscou o 
presidente da Ass_ociação Brasileira de Ho
t€is e Turismo, Alvaro Bezerra de Melo, 
lembrando que, no momento, a cidade re
cebe alguns eventos de porte, como o 
Campeonato Mundial de Natação, e uns 
poucos congressos. Manifestações à parte, 
não havia entre os estcangeiros que apro
veitavam a tarde no Corcovado um só que 
dissociasse o Rio das imagens de violência. 

O norueguês Kristian Floss - único 
l ·· que sabia do Reage Rio - tinha 
1 de volta marcada para ontem. "Se fosse 
1 uma cidade mais segura, ficaria mais", ga-

rantiu. Segundo Floss, o conselho que re
cebeu quando disse que viria ao Rio foi o 
de "carregar pertences em mochilas e não 
levar muito dinheiro". Já o ucraniano An
driy Vlaskov, presidente da federação de 
natação de seu país, elogiou o Reage Rio, 
mesmo tendo tomado conhecimento do 
êyento por intermédio do repórter: "A vio
lência é um grande problema no Rio, mas 
estou pronto para voltar à cidade". 

Do alto do Cristo, o suíço Patrick Bie
'f:ter - que achou o Rio "até calmo, se 
comparado a Lima" - apontou o que 
achava ser o maior problema da cidade: 

· "As favelas". E deu também a solução:
"Mais impostos para os mais ricos". Uma
senhora alemã, que não quis se identificar
"por razão de princípios", disse esperar
que o Reage Rio "mude a cabeça" da
população. "O carioca aceita a violência
pagando para um estranho tomar conta
dos carros na rua", criticou. Ela acredita
que o resultado dá passeata vai depender
da "influência da mídia".

A mesma opinião é defendida pela uru
guaia Viviane Melia: "Com a passeata, vai
haver um reconhecimento internacional".
Mas, como avalia seu compatriota Fernan
do Ferreira, solução mesmo só se "acabar
com a violência na cúpula". Em visita por
causa de uma convenção de turismo, o

, ifaliano Giancado Peroni resumiu o senti
c......J!lento geral: "Com um milhão de pessoas, 

alguém vei ter que ouvir". 

num momento em que o Rio resolve se 
mobilizar para buscar novas soluções e 
encerrar o período de baixo astral: "É hora 
de assumirmos o nosso papel e demons
trarmos que amamos esta cidade", disse 

nha disse que o carioca deve ficar atento 
para que as sugestões apresentadas duran
te a mobilização se transformem num com
promisso do governo e da sociedade já no 

o e e1ro. im-
possível esperarmos·uma solução enquanto 
fingirmos desconhecer os reais e mais gra
ves problemas que afligem a população", 
afirma. 

Fernando Rabelo - 19/01/95 

César Maia 

Prefeito 
"A prefeitura dará apoio à manifestação 
inclusive liberando o ponto dos funcioná� 
rios públicos a partir das 15h, mas não 
vou participar pessoalmente porque acho 
que os políticos não deveriam aparecer 
numa hora dessas." 
Carlos Lessa 
Economista 

"Vou tentar acabar rápido uma conferên
cia que já tinha marcado, no mesmo ho
rário da caminhada, mas de qualquer 
maneira estarei lá de coração. O que mais 
me preocupa agora são as propostas para 
o dia seguinte. Achei lamentável o episó
dio entre o governador e o pastor Caio
Fábio. Os dois são necessários para o
Rio."
Lúcia S�uto 

Deputada estadual, PPS 

'"Não dá para faltar a esta manifestação 
política inovadora e cidadã do Rio de 
Janeiro para isolar o crime organizado. 
Será como o Woodstock do fim do sécu
lo, só que ainda mais completo. A confu
são entre o governador e o pastor Caio 
Fábio não prejudica o Reage Rio porque 
a manifestação não tem dono. Só acho 
que nenhum governo tem que interpretá
la como um ataque contra si." 
Maria Braga 

Loucos Varridos 

"Estarei lá, com os outros loucos varri-

1-iK,i .•.• ,.. .,. /· 
Tendler: "Virei de Brasília para participar. O Rio mora no coração de todos" 

Adriana Lorete - 25/11/94 

dos, mostrando que queremos tranqüili
dade. Não é que a caminhada vá trazer 
paz imediata, mas ela é a manifestação da 
nossa idéia de paz." 
Silvio Tendler 

'Cineasta 

"Virei de Brasília só para participar. O 
Rio mora no coração de todo mundo. As 
pessoas estão tão mobilizadas para dar a 
volta por cima que não serão estas estri
pulias do governador e do Caio Fábio 
que vão atrapalhar a caminhada." 
Regina Marcondes Fell'lraz 

Socialite 

"Estarei lá, toda de branco, torcendo pa- · 
) 

ra que a manifestação seja tão bem- suce
dida quanto a do impeachment do Col
lor." 
Augusto Ivan Pinheiro 

Arquiteto e subprefeito do Centro 

"You estar lá, _esperando que o Reage
Rio tome o cammho da segurança. Preci
samos da presença mais clara da autori
dade na rua. Atritos já eram esperados, 
numa manifestação que reúne pessoas de 
visões tão diferentes, mas acho que a 
mobilização está sendo · tão grande que 
ultrapassou essas picuinhas." 
Márcia Regina de Oliveira 

Assistente de gerente do Bob's 

"Pretendo ir assim que sair do trabalho, 
junto com amigos. É muito importante 
protestar contra a violência na cidade." 
Fernando Gabeira 

Deputado federal - PV-RJ 

"Tenho que voar para Brasília, mas vou 
passar lá, com a Comissão de Direitos 
Humanos da Câmara, porque acho uma 
boa idéia expor nossa visão de paz. As 
acusações do governador Marcello Alen
car contra o pastpr Caio Fábio não vão 
atrapalhar a manifestação, mas o gover
nador foi no mínimo incompleto e preci
pitado." 
Raquel dos Reis Soares 
estudante 
"Vou ao Reage Rio com prazer, porque 
acredito que um movimento como esse já 
dev

1
ria ter aparecido há muito tempo." 

r par o ras1 para 
então reagirmos de verdade contra tudo 
isso", prossegue o empresário. Seu filho, 
Eduardo Cunha, hoje com 16 anos, tam
bém confirmou presença na passeata. · 

Emissoras de 
TV preparam i;:

a cobertura 
Quem não quiser comparecer à câmi

nhada pela paz pode acompanhar os mo
mentos mais importantes da manifestação 
pela TV. As emissoras estarão na A vénida 
Rio Branco dando ampla cobertura: ao 
evento. Além da participação de dezenas 
de profissionais, as câmeras serão postcio
nadas em lugares estratégicos e graviirão 
até imagens aéreas. . :: ··

t 

A TV Educativa mostrará flashes ao 
vivo_da cam_inhada durante toda a prçgra
maçao do dia. Algumas imagens serão ge
radas pela própria emissora e outras pelo 
pool fechado com a Bandeirantes. A repor
tagem completa será apresentada em seus 
noticiários. t 

Na TV Globo, a cobertura da manifes
tação começa durante o programa Vídeo 
Show, às 13h40, com flashes ao vivo; de 
um minuto cada. Imagens aéreas sêrão 
captadas de um helicóptero. Toda a equipe 
do RJ TV participa da cobertura em terra. 

Panorâmica - Cinco equipes d�· TV 
Manchete também estarão na rua para 
acompanhar a manifestação em todo$ os 
pontos da Rio Branco. A emissora lançará 
mão de imagens aéreas. 

A Bandeirantes, por sua vez, prolliete 
uma cobertura intensiva graças ao apoio 
de 45 profissionais paulistas deslocados 
para auxiliar a equipe carioca. Estão :'pre
vistos flashes durante o dia e cobedura 
completa nos telejornais. Um dirigível 
mostrará a visão panorâmica da avenida. 

A CNT programou flashes durante a 
caminhada e cobertura completa nos .tele
jornais CNT Estado e-Brasil Já. A emisso
ra curitibana é mais uma que usara'um 
helicóptero. ::. 

No SBT, a equipe de jornalismo doqRio 
que compõe o Aqui Agora e o TJ Brasil 
sustentará os trabalhos de transmissão. A 
TV Record, ao contrário das demais emis
soras, informa que tratará o evento como 
qualquer outra notícia, sem nenhum' es-
quema especial. ··�· 

A MTV, que não disporá de recursos 
como helicópteros e equipes formadas''por 
muitos profissionais, promete uma cóber
tura voltada para os jovens com a lingua
gem que caracteriza a emissora. As írua
gens da MTV são transmitidas em UHF. 
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Violência: 
uma ferida aberta 
·Caminhada traz a esperança de um futuro melhor no mesmo lugar onde

5i 

um massacre de crianças abriu os olhos da socieda�

A caminhada do Reage Rio pode 
reunir l milhão de pessoas no local 
onde oito crianças foram vítimas, há 
dois anos. de um dos crimes que deu 
origem à mobilização de repúdio à vio
lência na cidade: a chacina da Candelá
ria. Pouco tempo depois, 21 pessoas 
sem qualquer ligação com o tráfico de 
drogas foram executadas na favela de 
Vigário Geral. Destas duas feridas ain
da não cicatrizadas na auto-estima do 
Rio de Janeiro surgiram tanto a cultura 
do medo que marca hoje cariocas e 
fluminenses quanto campanhas como o 
Viva Rio. semente da manifestação que 
promete parar a tidade, hoje, em busca 
dê um futuro diferente. 

}, chacina da Candelária, em julho 
�993. expôs um dos aspectos mais 
allmantes do crime no Rio: grande 
J:irte das vitimas do aumento da violên
tjji,ainda não chegou aos 20 anos. Mas 
�ma já existia há mais tempo. 
a!.1992, por exemplo, o menino Ri
cliãrd Mateson passou 40 dias em poder 
dneqüestradores. A5 chacinas de Vigá
rltt:Geral e da Candelária permitiram 
aiiila descobrir o profundo envolvi
�to das forças de segurança do Rio 
c� o crime. Nos anos seguintes, à 
IIJêlança de inocentes, somou-se o alar
mmite crescimento no número de se
qjiestros. que passaram a atingir não 
ap grandes empresários mas tam
béJii comerciantes da periferia e suas 
familias. Ninguém se sente a salvo nu
nià..,.cidade partida . 
__ - Mais do que um marco do 

inicio da disseminação do medo, o ano 
de 1993 representa o fim da estabilidade 
no.número de homicídios registrados no 
Rio. Corno aponta Luiz Eduardo Soa
res no livro Polítim e Violência 110 Rio 

dé"Janeirn. a ser lançado nas próximas 
�as. o número de homicídios por 
Jtl&i:nil habitantes em 1993 foi de 60,18, 
contra 63Jem l990e59.74 em 1991.Já 
erii"J994. o número relativo de homicí
dios dà um salto e chega a 64,9 por 100 
mil habitantes. Este ano, a proporção 
de1e ser mantida: se durante todo o ano 
p:issado foram mortas 8.408 pessoas no 
Rio. até setembro deste ano já foram 

registrados 6.635 homicídios. 
Além desses casos registrados. há 

muitos assassinatos que escapam às es
tatísticas ... O Instituto Médico-Legal 
insiste em não classificar como homicí
dios mortes por arma de fogo, que indi
cam a ocorrência de um crime doloso··, 
explica a doutora em Saúde Pública 
Edinilza Ramos de Souza, do Centro 
Latino-Americano de Estudos de Vio
lência e Saúde (Claves). da Fundação 
OswaldÔ Cruz. Num levantamento feito 
por ela sobre homicídios cometidos du
rante a década de 80, é possível detectar 
um subregistro que chega a 50%. 

Motor- Mais alarmante é o desti
no dos inquéritos abertos para apurar 
os homicídios. Segundo levantamento 
de Luiz Eduardo Soares. em média, 
apenas 8% dos inquéritos dão origem a 
processos criminais. Apesar de a maio
ria dos crimes não ser esclarecida, os 
números disponíveis indicam que boa 
parte da juventude do Rio vem sendo 
vítima das guerras do tráfico, principal 
motor da violência no Rio. Sem pers-

- pectivas, os jovens moradores de comu-·
nidades pobres do estado - especial
mente os homens - se engajam no 
crime e se matam uns aos outros. Nos
bairros populares. a violência já é a
principal causa de mortes de jovens.

O tráfico também aparece como o
principal responsável pelo atual quadro
da violência do Rio através da compa
ração dos registros de crimes do primei-

ro semestre de I com os o mesmo
período de 1995. Nesse trabalho, os pes
quisadores Rubem César Fernandes e
Leandro Piquei Carneiro, do Instituto
Superior de Estudos da Religião (!ser),
detectaram uma queda em crimes como
roübos a residências - l .272 em 1994.
917 em 1995 - e nos furtos - 22.787
em 1994, 19.398 em 1995. Ao mesmo
tempo. descobriram que os seqüestros
saltaram de 17 para 46, os roubos a
bancos de 78 para 150 e os roubos de
carga de 541 para 597. Estes três crimes
são as principais fontes alternativas de 
renda dos traficantes quando a repres
são ao tráfico aumenta .

. A escalada da violência 
it ... ·:'""·····-�- ....... , ... :.� ..... · ... ,;((.-;,:-; ........... , .... <.< •••••••••••••.•.... 

HOMICÍDIOS 

1990 .................................................... 7.858 
1991 .................................................... 7.518 

j'- 1992. ............................................... : ... 7.635 
-: -

·. 1993 .................................................... 7.720 

1992 .................................................... 1.202 I 
1993 .................................................... 1.070 t 

:=,:. 1994 .................................................... 1.172 i

1995 (1° semestre) ......................•.......... 686 t 
Fonte: Fiocruz • Centro t.atmo Americano de ( 
Estudos de Violfkia e Saude :� -
SEQÜESTROS f 1�994 ········:··········································8.408 

.;-1995 (até setembro) ............................ 6.635 1992······················································ 124 
}·�onte: Secretaria de Segurança Publica 1993 ........................................................ 64 
.; .aK>RTES POR CAUSAS EXTERNAS 

;;;_!'j99o .................................................... 1.377 
1994····································· .. ················· 90 

.
·
· ,... 

1995 (ATÊ HOJE) ...................................... 90 ���991 .................................................... 1.310 Fonte: Secretana de Sogurança Püblica 
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O menino Richard Mwesm1 � levado pelo al'Ó, Pa,ul Mateson, após passar 40 dias no :·111i1·eiro 

Morto a tiros 
dentro do ônibus,::: 
Com vários tiros no corpo, João F&I 
dos Santos Neto. 24 anos. morreu 
ontem de madrugada dentro de um 
ônibus a caminho do Hospital 
Salgado Filho. Depois de baleado, 
foi jogado no ônibus da linha 622 
(Penha-Saenz Peiia) por cerca de 15 
homens que interceptaram o veicul11: 
em Manguinhos. Os bandidos 
exigiram que o motorista levasse João 
para um hospital. A vítima foi p.fur 
PAM de Dei Castilho. onde não pôde 
ser atendido. e seguiu para o Salgado. 
Filho. mas morreu antes de ser 
atendido. 

Irmãos necrófilos 
continuam soltos · . .'. 
Pela terceira vez, nos últimos três 
dias. lbraim Oliveira, um dos irmãos. 
necrófilos acusados de matar nove , ; 
pessoas. foi visto ontem por 
moradores de Janela das Andorinhas. 
em Nova Friburgo. interior do ,;;, 
estado. Cerca de 20 policiais do 
Batalhão de Operações Especiais 
(Bope). além de alguns mateiruJ. 
seguiram a trilha dos bandidos. mas:.-· 
não conseguiram encontrá-los. O .. 
irmão de fbraim. Henrique de 
Oli,·eira ainda não foi 
visto na região. 

.,..;;! 

DASprende ... 
seqüestrador,;;:i:. 
O traficante. seqüestrador e assaltaiitê 
de bancos Djalma Castilho Júnior. de, 
J I anos. o Aaral. preso na madrugada, 
de segunda-feira. por policiais do ·16� 
Batalhão de Policia Militar (Olaria), 
pode ajudar a equipe da Divis:io �'.J 
ti-Seqüestro (DAS) a elucidar utll;l-1 
série de seqüestros que estão em an
damento. Ontem. o traficante e se
qüestrador prestou depoimento :#t 
mais quatro horas na divisão. onde'· 
está preso. Depois de algumas infor:; 
mações colhidas com o traficanrél' 
uma equipe realizou uma operação fül" 
Cidade Alta. cm busca do restante ã:t
quadrilha de Nara/. O traficante foi:: 
preso na madrugada de ontem. 'lia" 
favela Cidade Alta. em Cordovil. põr.> 

uma equipe de seis policiais. próxiQlO-i 
à quadra de esportes, onde acont(.-cit,, 
um baile funk. Desde de junho dcinc,; 
ano. /liarn/ transferiu suas atividades•, 
para Cordovil. depois que a favela de;. 
Antares. cm Santa Cruz. foi ocupacl111: 
pela policia militar, onde ele gcrenoi.,.:., 
va o tráfico. Narnl é acusado de \Cr 
participado do assassinato de tr.i,s 
PMs no Carnaval deste ano. Des,ir.'..'(. 
mado, ele não reagiu e foi levado para· 
a 22' DP (Penha). __ .,, 

.!: 
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Favelados descem o.morro 
Ainda desconfiados, eles se reuniram e resolveram participar da caminhada pela paz, 

onde apresentarão suas reivindicaçõe�

• 

• 

Comocaç:io pelos alto-falantes das rá
dios comunitárias. apelos em reuni<ks nas 
crecbe> e comites de porta em porta. Asso
cia� de moradores de mais de 200 fave
las lançaram mão de todos os nx:ursos 
pard k>ar os favelados. hoje. à Avenida 
Rio Branco. Centro. O desalio de diretores 
de asso..-iaç<ks e o medo e mesmo a des
confiar:.,--a dos moradores ... Eles tem medo 
<h\,policia. mas estão se animando para 
paJ_!Í<-"ÍJXir'·. disse. em Ipanema. o presiden
te f,1a Associação de Moradores do Pavão
P-..1 ràozinho. Sebastião Teodoro Filho. de 
37:wic>;. · 

'Muitos favdados estão ressabiados com 
a �àminhada Reage Rio. espantados com a 
adõào maciça de moradores do asfalto. 
·-� cbconfiança _porque não queremos
sec.:us:idos pela ehte. Mas. por ser uma 
caminhada de todos que sofrem com a 
,i<#ncia. dizemos que ir significa fazer 
algi;>. · pda paz". afirmou Teodoro Filho. 
.. � dando um crédito à elite, para 
ve�{f està mesmo disposta a nos ajudar". 
Cqrno no Pavão-Pavaozinho e no vizinho 
Mqrro do Cantagado. as outras favelas 
rà9�1�f.:nder, na Rio Branco. o fim da 
,iq�ia po)icial e mais ação social para 
inlfjrar os favelados à cidade. 

.\}. presidente da Federação das Associa
ç�de Favelas do Rio de janeiro (Faferj), 
Jo�q Passos, não arriscou prognóstico so-

1 bré ó número de favelados na caminhada. 
'·M'wtas associações estão nos telefonan
do:"'-pecl!ndo · orientações e perguntando o 
que escrever nas faixas", contou. A da 
FaTerj. com 10 metros. definirá: "Violência 
é a ôésigualdade social, desemprego e salá
rio àe fome';_ Mesmo sem aventurar-se em 
estünativas, Passos disse acreditar que a 
paÇQcipação dos favelados serà marcante . 
.. Eijamos esperando que as empresas de
Ônj):>µs liberem as roletas. Ai. vai dar mui
ta !!�te. mesmo". 

�- mobilização foi frenética. ontem, em 
fav.i:litscomo·a Rocinha. em São Conrado, 
e g� de Dona Marta. em Botafogo. Na 

R� a presidente da União· Pró-Me
�!06, Lucreidc do Nascimento. e o 
adlyjnistrador regional. Jorge Luiz Nasci
llleJllçi,d�. s,ilva. o Jorge Mamão. providen
ciwi'ó 20 ônibus para transportar mora
dores. Uma das faixas, feitas pela escola de 
samba Academicos da Rocinha. será dc-di
ca<Ja a Leonardo Ferreir.i. de 7 anos. o 
Leozinho. ferido em junho de 93. em tiro
teiffi.entre PMs e traficantes. Paralítico. ele 
ira.a manifestação em cadeira de rodas. 

A concentração dos favelados será na 
esquina da Avenida Presidente Vargas com 
a �ua Uruguaiana. Centro. De acordo 
OOIJl o presidente da Faferj. a ala será 
aberta com a 1ITande faixa da entidade. Na 
cotÕissào de r;ente da caminhada. os fave
lad.�s estarão representados por 40 gestan
tes - Yárias. do Pavào-Pavaozinho e do 
Ca'ntagalo -. com carrinhos de bebé. 
MésmÕ desconfiados. muitos favelado� ex
tra\'llzavam a esperança de que a maniks
ta<jo reverta em melhorias para as favelas . 
--5;;:todo mundo vai. não custa nada parti
cim··. resumiou na Rocinha o funcionário 
da Cedae Reinalo Costa Filho. 

/j integração dos favelados no movi
meJ)to Reage Rio põe ponto final em con
trovérsias surgidas ao longo da mobiliza
çãq'para a c-,uninhada. Como a manifesta
ção, foi proposta pelo Movimento Viva 
Riq. com forte influência da classe média. 

. a l"àferj temia não ter espaço para levar à 
rua as reivndicações das favelas. Acertados 
os ponteiros, a participação da entidade foi 
deç(siva para não deixar de fora a face 
,óç(o-econõmica da violência no Rio. --va
mo� cobrar de todo mundo depois ... adian-
1ou._o presidente da Faferj. João Passos. 
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Poucos sinais de mobilização 
Cariocas da Zona Norte e da Zona Sul

ainda não davam sinais de mohilização.
ontem. vt:-spera do Re-Jge Rio. Não havia
panos brancos nas janelas. não se viu so
pro de solidariedade no trânsito - tumul
tuado. como si:mpn: -. mas a caminhada
que promete encher a Avenida Rio Branco.
hoje. foi assunto em rodas de chopc e
alimentou discussões em esqui nas do Le
blon a Vila Isabel. ··Tenho que ir. T raba
lho do lado··. brincava. no finzinho da 
tarde. no bar Petisco da Vila. capital da
boêmia no lado Norte da cidade. o conta
dor Valcir Torres. 53 anos. carioc,io de
Brás de Pina. ··Estarei trabalhando. mas 
sou soliditrio. Minha filha é que vai ...emendou em seguida. falando sério. ··Al
guma coisa tem que ser feita. Não d,i para
ficar parado··.

Ao lado dde. o amigo de infúncia Sal
vador do Amor Divino Gonçalves -
"'Nem minha namorada acreditava que
meu nome era esse·· - concordava 4 ue 
··algo precisa ser feito ... Mas desdenhava
da caminhada: ··No Brasil. tud,i tcrmma
em pizza. E essa c,1111inhada pode terminar
em piu�1 também··. Engenheiro civil. con
tcrr,ineo e contcmpor,ineo do amigo Val
cir. Salvador do Amor Divino <lava sua
fórmula para a violência: ··o Brasil pm:isa
de um lider. Cuba teve o Chc Gue,·ara: a
Polimia. LL'l:h Waksa: e o Brasil"' ... per
guntava. entre um chope e outro ... Aqui só 
tem lidcr industrializado. Só vai mclhnrar

quando tivermos um lider de verdade. Sou 
solidário. mas não vou lú porque não acre
dito em coisa fabricada··. 

Do outro lado da cidade. no Bar Jobi. 
no Lcblon. a caminhada também era as
sunto nas mesas de fim de tarde. ··Temos 
que dar um jeito nesse troço··. pedia o 
aposentado Hans Daia. 6 7 anos. ex-fun
cionário de cervejaria. que já não produz
chopc, mas consome ... Essa violência cau
sa um prejuízo grande à imagem da cidade 
e do país. Tem que haver uma reação·· . 
protesta. Para Hans. carioca da Zona Sul. 
a violência não nasce apenas da pobreza: 
··Tem muito filho de classi: média e de pai
rico que compra pó. E. como precisa de 
dinheiro e não trabalha. faz bobagem. Não 
se pode culpar só o pobre. não ... 

No Colégio Martins, na Rua Souza 
Franco, em Vila Isabel. não havia previsão 
de liberar os alunos mais cedo. hoje. para a
caminhada. Mas a informação de que ha
veria um ato pela paz estava na ponta da 
língua da i:arotada. Em nenhum bairro da 
Zo"iia Sul Õu da Zona Norte. ali.is. a mani
kstaçào era ignorai.la. Se n.io h.l\Ü mobi
lização aparente. pelo menos se sabia que (1 
caminhada iria acontecer. ·· um milhão"' E 
<lilicil. muito <lilicir·. duvi<l,m1. no Leblon.
o a<lvogado Cario Barboza. 31 anos. cario
c.1 de Botafngo: ··Eu vou t'Star lú. trabalho 
perto e quero licar para ver. Mas ser:1 que 
,·ai adiantar"' .. 
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"Também somos gente de bem" 
"'A gente. que nasceu e foi criado no 

morro. tem uma missão hoje: pedir o fim 
da violência. A violência causada pela fo
me. pela falta de moral. pelo preconceito. 
pela proibição dos bailes funk. por tudo 
que não está certo. Queremos a paz. mas 
não da boca para fora. Queremos a paz na 
comunidade. Queremos que a polícia não 
entre atirando em inocentes. como aconte
ceu com o inorador daqui. trabalhador. 
baleado com a marmita que ia levar para o 
trabalho. 

Queremos também que a favela não seja 
associada ao seqüestro. As armas dos se
q üestradores podem "ir do morro. mas o 
mentor do seqüestro está no asfalto. É 
contra tudo isso que estamos reagindo. 

Acreditamos que cada um tem seu papel 
para melhorar o Rio. A gente tem que ser 
contra a propina. a corrupção, até nas 
mínimas coisas. Estamos reagindo contra a 
impunidade, contra o roubo. Somos do 
Morro do Tuiuti. onde as pessoas são de 
bem, nos sentimos porta-vozes da nossa 
comunidade. É por isso que entramos com 
tudo no Reage Rio e chamamos a todos os 
amigos para entrarem também. Participar 

da caminhada da virada é lutar por nossos 
ideais. 

A gente não quer achar que os outros 
são culpados e que todo mundo é inimig�. 
sair reclamando sem fazer a nossa parte. E 
por isso que a gente canta para os gover
nantes: Tanta covardia/Isso nos consome/ 
Poucos têm dinheiro/E muitos passam fo
me' .. Graças a Deus sempre trabalhamos 
com música e podemos expressar o que 
pensamos em nossas letras. Temos quem 
nos ouça. 

Hoje. na caminhada. é uma maneira de 
fazer a cidade toda ser ouvida. seja o rico. 
o de classe média ou o pobre. Se acabar a
desconfiança que um tem com o outro. a
convivência é muito melhor. Temos em 
comum o amor pelo Rio, a vontade de ver 
a cidade melhorar, se livrar da miséria e da
violência. É contra isso que estamos rea
gindo. Sem raiva. mas com esperança. 

Com nosso trabalho, vamos melhoran
do nossa vida. Mas queremos isso para 
todos. Trabalho. comida, tranqüilidade"'. 
(Aílton Carlos Fortunato de Alencar e Rób
son Divino Cardoso, os MCs Aílton e Bi

nho ). 

"Para evitar a guerra civil" 
_, 
::.i 

"'Hoje é o dia em que vamos saber se o 
morro e o asfalto podem mesmo cami
nhar juntos. Eu acredito que isso seja 
possível. Na minha casa. todo mundo vai 
à caminhada: meu filho. minhas sobri
nhas. a empregada e a secretária. Um dos 
motivos que me levou a participar foi essa 
união. Falo isso como representante da 
classe média, que sempre foi envergonha
da. mas parece ter percebido que não 
pode mais se esconder.· 

A elite espalhou grades por toda a 
cidade. No entanto. ninguém se preocu
pou em fazer uma reforma profunda na 
polícia ou criar um projeto que integre a, 
favelas ao resto da cidade. Essa é a me
lhor forma de combate ao tráfico. É mui
to dificil que uma policia mal aparelhada 
e mal paga se arrisque a fazer um bom 
trabalho. 

Além disso. cada um tem sua maneira 
de contribuir para a diminuição da vio
lência e a construção de uma sociedade 
mais solidária. Fiquei envergonhada na 
última vez que me peguei jogando uma 
ponta de cigarro no chào. Precisamo, 

,, 

aprender a ter mais respeito pelas insti1u· 
ções e pelas coisas da cidade. 

Jú fui assaltada no meio da rua pot,u 
menino. ·Ele parecia drogado. disse que,··. 
estourar minha cabeça e puxou minh 
bolsa. Falei que ele não pre<.isava faz 
issso e dei algum dinheiro. Pensei .e 
deixar o Brasil. fazer um curso de cinefllll 
na Nova Zelândia ou na Austrália. mas 
não me imagino morando fora daqui . .' 
por isso que hoje estarei lá na Avcnid •. 
Rio Branco. 

O carioca � determinado. bri1!iio. te11 
um passado heróico. tipiw de q�em vil'i: 
em uma cidade que já foi ,dpital do pa,is.. 
ainda é uma das mai� belas do mundo. :6 
por isso que esse movimento acont 
justamente aqui. A caminhada é a fav 
de tudo, um pecado que é ao mesm· 
tempo sua maior qualidade. a reivindjc 
çào geral, do combate à fome á luta pel· 
reforma agrária. hso nunca houve ant_ei; 
só em situações de guerra. Como cstam · 
á beira de uma guerra ri, il. ê muito bo 
que essa caminhada e,teja acontecentl 
antes do primeiro tiro ...
.Joana Fomm. atriz 
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Vale a ena vestir bran
co, enfrentar o calor e o 
trânsito e desfilar pela 
Avenida Rio Branco, en
g�ossando a multidão, para 
dizer que estamos todos 
fartos dos tiroteios, dos se
qüestro_s, dos assaltos que 
aterrorizam o povo da Mui 

. Leal Cidade de São Sebas
tião? Quais serão as conse
qüências práticas deste 
protesto coletivo? Há um 
plano para o dia seguinte 
que dê continuidade ao es� 
forço de mobilização da so
ciedade civil? 

O prefeito César Maia 
sempre tão ágil em postar� 
se à frente das câmaras de 
TV, desta vez está fazendo 
corpo mole. A idéia não 
partiu dele e, portanto, não 
despertou o seu entusias
mo. Gosta de estar sempre 
na comissão de frente, es
pecialmente quando ela se 
transforma em um bloco 
do eu sozinho. 

. O governador Marcello 
Alencar oferece em um ato 
administrativo o desmenti
do de que estaria sabotan
do a passeata: decretou 
ponto facultativo nas re
partições estaduais depois 
do meio dia. Diz ser esta a 
maior demonstração de 
apoio que poderia dar. No 
passado, atos deste tipo 
costumavam ser interpre
tados tanto como apoio ou 
como sabotagem. Os oposi
tores do Governo diziam 
que o ponto facultativo no 
meio do expediente servia 
para esvaziar a manifesta
ção. Outros, mais familia
rizados com a estrutura da 
cidade, confiavam na pa
ci�ncia do funcionalismo e 

s · entro a-
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ra mantê-los a postos para 
a marcha. Difícil é saber 
quem tem razão. 

Marcello comemora a vi
tória da polícia contra uma 
das três maiores quadri
lhas organizadas para fa
zer seqüestros. Na semana 
passada foi preso o foragi
do "Japão", vulgo o Enge
nheiro do Crime, e a sua 
quadrilha. Tinham aluga
do em Santa Teresa uma 
casa_ c�m cinco suítes, _ que 
serviria de local de cativei
ro para as vítimas da série 
de seqüestros que haviam 
planejado. 

Hoje, o governador asse
gura que a sua contribui
ção à luta contra o crime 
será mais proveitosa que 
se participasse da marcha 
"Reage Rio". Es�ará pre-
, sente ao anúncio ç:>ficial da 
participação da Petrobras 
no Pólo Petroquímica de 
Duque de Caxias - um in
vestimento de 600 milhões 
que tem a parceria dos 
grupos Unipar, Suzano e 
Mariani, para criar alguns 
milpares de empregos na 
Ba ixada  Fluminen s e .  
Quando estiver funcionan
dç>, o pólo petroquímico se
ra uma das principais fon
tes de receita para o Tesou
ro estadual. 

Em seguida, o governa
dor embarcará para o Ca
n?qá à frente de 79 empre
sanos, que representam 57 
empresas instaladas no Es
t 8:_ d o do Rio de Janeiro. 

- , Tem esperanças de conse
guir joint ventures com 
empresários canadenses. 
, . �ncontram-se razões po
�lticamente plausíveis para 
ir e para não ir à manifes
taç�o contra a violência. A 
,razao da CUT, que não vai, 
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J • - .... • e que nao conv nce nm-
guém: esta seria a passeata 
do "Reage Rico". No troca
dilho está implícito um jul
gamento político: como os 
ricos são as vítimas dos se
qüestros, o mais apavoran
te e covarde crime que se 
pratica no Rio de Janeiro, 
os seus sofrimentos não in
teressariam aos pobres as
salariados. 

Duas burrices e um pre
conceito em uma frase só. 
Primeira burrice: não é 
preciso ser rico para ser 
vítima da violência. Ao 
contrário: os estudos da so
c ió loga Alba Zaluar, a 
grande especialista no as
sunto ,  mos t ram que  a 
imensa maioria dos assas
sina tos praticados contra 
jovens atinge favelados e 
são resultantes de guerras 
de gangues. Segunda bur
rice: a expressão Reage Ri
co pressupõe que os assa
lariados sindicalizados, 
que a CUT representa, não 
seriam solidários com o 
resto da população no re
púdio à violência. O racio
cínio é até ofensivo à im
pressionante solidariedade 
humana assinalada em to
dos os bairros pobres, onde 
quem tem pouco está se�
pre disposto a comparti
lhar com quem tem ainda 
menos, especialmente as 
crianças. O preconceito: 
achar que os ricos e os fa
mosos só agem por interes
se próprio e não se mob!
lizam pelo interesse coleti
vo. Será que esqueceram a 
participação dos intelec
tuais e artistas nas lutas 
pela democracia, especial
mente na campanha das 

A cidade do Rio de Ja
ne iro tem uma história 
vanguardeira nas lutas pe
lo progresso político e so
cial do Brasil. Nela nasceu 
o movimento pela abolição
da escravatura, a reivindi
cação de eleições sem frau
des, a luta pela participa
ção do Brasil na guerra ao 
lado dos Aliados, e muitas 
outras, que culminaram 
nos grandes comícios pelas 
"Diretas já". A bem da ver
dade histórica, assinale-se 
que o movimento pelas 
eleições diretas teve na 
Praça da Sé, em São Paulo, 
o seu impulso inicial. Foi a
única vez em que os pau
listas se anteciparam aos 
cariocas em um movimen
to cívico. 

Nem sempre a mobiliza
ção popular teve motivos 
que o futuro justificou. 
Oswaldo Cruz, em pleno 
esforço pela erradicação da 
febre amarela, teve de en
frentar uma rebelião popu
lar contra a vacinação 
obrigatória contra a varío
la. Em abril de 1964, um 
milhão de pessoas foram 
para as ruas saudar o gol
pe militar. 

Hoje à tarde não haverá 
dúvidas sobre o motivo da 
mobilização dos cariocas. 
Rogar pela paz é uma das 
mais antigas preces dos po
vos de todos os tempos. Ju
deus e muçulmanos usam, 
como saudação, a mesma 
palavra - shalom - que 
quer dizer paz. A paz do 
Senhor esteja sempre con
tigo, dizem os católicos. 

O povo na rua não sig
nifica vitória garantida. 
Mas é um passo a ser da
do. "Diretas j�á ... "?._ ____ .. �-
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Sindicatos aclerem 
ao eage 

. 

,!:'.O movimento Reage Rio ganha
,µ,.Jia segunda-feira, o apoio de 58 
"fi'dicatos de trabalhadores do Rio. 

Nírj,róxima semana, as lideranças 
lmdicais discutirão diversas inicia-
tivas para mobilizar os trabalhado
res sobre a marcha pela paz a ser 
realizada no dia 28. Os organizado
res do Reage Rio, que vão convidar 
o oordeal arcebispo do Rio de Ja
neír'o, Dom Eugenia Sales, para
participar do movimento, estão ne
gociandc transporte gratuito em
ônibus. metrô e. barcas para que
uma .parcela expressiva da popula
ção da cidade possa estar presente
- evento.

.'.-t:· O encontro com o cardeal está 
;.marcado para às 1 Oh da próxima· 
1St,gttnda-feira, na sede da Arquidio
. se. do Rio de Janeiro, o Palácio 
- Joaquim, na Glória. Já a reu

.1\filO' dos sindicatos acontecerá às 
· do mesmo dia, na Rua Ana

·Nery, 58, Benfica.
1,HÂ. segunda-feira também será

arcada pela mobilização dos pu
�1icitários, que se reunirão na sede
�� agência Artplan para traçar pro
j6tos que vão divulgar o evento jun
to à população carioca. As mulhe
� também não vão ficar de fora. O
®15ttpo Articulação de Mulheres vai

se reunir à noite, na Rua São Cle
mente, 155, em Bota·fo�o. 

Independente do encontro de se
gunda-feira, diversos sindicatos já 
estão mobilizando suas bases. O 
Sindicato dos Metalúrgicos, por 
exemplo, já colocou nas ruas 100 
mil jornais essa semana convocan
do a categoria para a marcha do 
dia 28. Eles também estão confec
cionando faixas e vão espalhar 14 
outdoors pela cidade anunciando o 
evento. 

A partir da próxima segunda
f eira, o carro de som do Sindicato 

Viva Rio - 265-5004 
Centro Brasileiro de Defesa 
da Criança e do Adolescente -
220-9903
Ação da Cidadania contra a ·
Violência - 551-6107
Casa da Paz - 973-1295
Federação das Favelas do Rio
de Janeiro - 224-6026
Fábrica da Esperança - 371-
2921 ramal 234

dos Bancários estará nas ruas con
vocando o público para o evento. 
Segundo Jairo Coutinho, um dos 
organizadores do Reage Rio, os 
sindicatos deverão colocar 30 car
ros de som nas ruas divulgando a 
caminhada a partir da próxima se
mana. 

O Sindicato dos Bancários tam
bém passará a veicular anúncios em 
seu jornal diário convocando a ca
tegoria para a manifestação. O jor
nal deverá ganhar ainda a coluna 
A visa lá que eu Pou, um espaço 
aberto para a discussão da violên
cia e a importância do Reage Rio. 

De acordo com Jairo Coutinho, 
os sindicatos dos Bancários, Telefô
nicos e Orbanitários estão fazendo 
pesquisa sobre a violência junto às 
suas bases. A Central Única dos 
Trabalhadores (CUT) já i:;onvidou 
o Sindicato dos Policiais da Itália
para vir ao Brasil discutir a violên
cia com os sindicatos nacionais. A

· visita, em princípio, está marcada
para o mês de dezembro, mas existe
a possibilidade dos sindicalistas ita
lianos adiantarem sua vinda e par
ticiparem da marcha pela paz do
rli 8_ 



$1bciólogo da 
C�a daPaz 
f.ll•rri 

t�.ameaçado 
'I.Jl.&ÃO'PAULO - Ao receber on
tél'tr;''em São Paulo, o Prêmio Severo 
�Ornes, conferido pela Comissão 
'l?e@tônio Vilela pelos serviços que 
tem realizado na Favela de Vigário 
�,ral,, o sociólogo Caio Ferraz, coor
dçmidor da Casa da Paz, denunciou 
CH:l�est<\ sendo ameaçado de morte 
p�F)oliciai.s do Rio e afirmqu que 
t,eme-pela vida.de seus parentes. "Não 
quêi·ó ser um herói morto. Eu preciso 

l)jr1, ·' 

9ue me ajudem a ser um homem vi-
y.g.:, desabafou Ferraz, muito emocio
n)1

,.
qo, com a voz embargada, sem 

ctrt\'s�gufr conter as lágrimas. As cerca 
&:"'Jõo pessoas que estavam no audi
tórfô.do Núcleo de Estudos da Vio
lêf1ê:ía da Universidade de São Paulo 
�j)) para discutir o Plano Nacional 
de Direito Humanos o aplaudiram de 
pé:�', ' . 
v,{:laio Ferraz disse que no dia 25 de 

otlfObro, por volta das 22h30, sofreu 
w:nâ tentativa de agressão num ponto 
detDóibus próximo à Casa da Paz, em 
\§gário. Geral. Segundo ele, oito ho-· 
lllt»16 .. em dois carros só não o atingi
ram porque um quebra-molas brecou 
a_;,y;;locidade e no local havia uma 
nw�r com uma criança. Ele contou 
que tem recebido telefonemas amea
ç��o�es. 
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(DAS) na Favela 
de Vigário Geral 
no dia 28 de outu
bro, quando poli
ciais, a pretexto 
de investigar o ca
tiveiro do estu
dante Eduardo 
Gouvêa, invadi
ram a Casa da 
Paz. Ferraz afir
mou que os poli
ciais dispararam 
tantos tiros que 
mais tarde os ga-
rotos da Casa da 
Paz encontraram 
no loca l  1.210 
cápsulas de balas. 

"Na Vigário 
Geral não tem ba-
1 a perd ida. Lá 
tem bala na cabe
ça de nossos ho-

Caio. Ferr az cho r a ao r elatar am e aças qu e soji·e 

mens", disse, ao 
re la tar  que na  
mesma operação, 
um dos tiros atin
giu o olho direito 

"Um dos interlocutores me disse 
que a novela ainda não terminou e 
que eu serei a próxima vítima. Ele 
falou também que sabem onde moro, 
onde ando e que eu deveria tomar 
cuidado para não defender bandi
dos", relatou Ferraz, que diz·ter certe
za, pelo linguajàr e estilo, que se trata 
de gente da polícia. 

O sociólgo lembrou que as amea
ças se intensificaram depois de uma 
operação da Divisão Anti-Seqüestro 

do funcionário do Zoológico do Rio 
Elias Lizardo da Silva, de 23 anos, 
que ficará cego. 

Ele, agora, tenta conseguir uma 
audiência com o presidente Fernando 
Henrique Cardoso Cardoso para de
nunciar as arbritariedades da polícia 
do Rio. "'Quero perguntar ao presi
dente, olho no olho, de sociólogo para 
sociólogo, se a polícia, para prender 
seqüestradores, tem que violar todos 
os dirietos da c_idadan_i� ··, pisse. 

Cartunista 
cria símbolo 
da calllpanhaª:: 

A logomarca do cartaz que na 
próxima semana vai estar em tod� 
os cantos da cidade convocando a 
população para a Caminhada Rea; 
ge Rio d,, dia 28. nc <'entro. foi• 
criado pur Miguel Paiva. O cartu� 
rnsta, pai da Radical Chie (publica= 
da na revista Domingo), deixou de, 
lado o humor e usou o lirismo para 
retratar o objetivo do movimento,
"Foi um trabalho simples, que não 
passa a idéia de passividade nem dé' 
agressividade", explica Miguel. O 
cartaz é um trabalho voluntário da: 
equipe de criação da agência V & �· 
Comunicação. · � 

O cartunista,. que faz trabalho�: 
voluntários para o Viva Rio, se ins� 
pirou na solidariedade para com.:: 
por o seu desenho. "A letra 'I', da 
palavra Rio, simboliza um cidadão 
que abraça seus parceiros,.o 'R' e o 
'O'. Exatamente como deve ser o 
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A for a da 

solidarieaaae 
Caio Ferraz, coordenador da Casa da Paz de Vigário Geral, recebe

ara enfrentar as amea as ue vem recebendo
....._ ________ ___.�-----

O sociólogo Caio Ferraz, coordena
dor da Casa da Paz de Vigário Geral, 
mbeu ontem um abraço simbólico dos 
participantes do 5° Congresso Holístico 
Bfiísileiro, no Riocentro, um gesto de 

,-i�}lQariedade e repúdio às ameaças que 
, �ele- vem recebendo nos últimos dias. 
,:ç�� a filha Maíra, de um ano e sete 

·L m�JS, no colo, Caio agradeceu o apoio: 
.,�por ela (a filha) que eu luto pela paz. 

.,.Esse é o meu maior prêmio". 
:·:/g secretário-executivo do Viva Rio, 
llµbem César Fernandes, disse que as 

r1 ameaças a Caio Ferraz são incompatí
., 'Vels' com a mobilização da sociedade 
éoritra a violência. "Alguém que atinja· 

' 'o Caio está atingindo a todos nós. Essa 
solidariedade é a garantia contra a vio

, lência", disse Rubem César que, ao lado 
: de outros integrantes do Viva Rio como 
•-Manuel Ribeiro e Zuenir Ventura, par
r.ticipou da homenagem. Ribeiro fez um 

<' pedido aos presentes: "O Caio precisa 
,, de•força e proteção para continuar a 
· ,t-rabalhar pela paz. Vamos ficar com ele
. nessa hora".
'.MtJ J;)epois do abraço simbólico, Caio
·Ferr� recebeu o Prêmio da Paz das
., mãos do reitor da Universidade da Paz,: '-'rl,>.,1. 

P.i�r_re Weil. A mesma homenagem foi
.. p.�estada ao sociólogo Herbert de Sou-

za, o Betinho, mas só hoje o líder da 
, .s\ção Cidadania contra a Miséria e pela 
. Vjda receberá seu troféu. Caio Ferraz, 

1 :�companhado por sua mulher Cláudia 
1..Moema, foi aplaudido de pé por 350 �n 1 ,ttn. d ,,par 1c1pantes o congresso e, emociona-
l l:id, recebeu uma homenagem de 40 
f; 'êffa'nças - dez delas da Casa da Paz-, 
·'qúé para ele cantaram e recitaram ver
,rs'éis.'. 

1 
• 

' ' 

; .:Â,Jneaças - Muito tenso antes do 
,;mício da homenagem, Caio Ferraz con
(qµ, que sua mulher e sua filha estão 

.'í.â�&�pidas com as ameaças. "Hoje, en-
1, qú�nto esperava o ônibus para vir ao 
Riõcentro, ficava pensando que um car-
.r,o poderia passar por ali e atirar contra 
'dós", disse ele. Caio lembrou gue as 

ameaças - segundo ele, feitas por poli
ciais - começaram logo que a Casa da 
Paz foi instalada no mesmo lugar em 
que uma família foi assassinada durante 
a chacina de Vigário Geral, em 93. 

'' A Casa da Paz é um não à truculên
cia policial, a polícia nunca engoliu isso. 
Eles passam na porta e dizem que a casa 
é uma fortaleza dos bandidos. Não acei
tam que a comunidade se mobilize con
tra a violência", revelou Caio Ferraz. 
Segundo ele, as ameaças dos policiais 
recrudesceram depois que agentes da 
Divisão Anti-Seqüestro (DAS) invadi
ram a favela, logo depois do seqüestro 
de Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira Fi
lho e, imaginando estar ali o cativeiro, 
promoveram um festival de atrocidades 
em Vigário Geral. "Desde então, não 
tive mais paz", diz Caio . 

O sociólogo disse que os policiais 
ligam para sua casa e apenas riem do 
outro lado da linha. Um deles, fardado, 
chegou a mandar um recado por um 
dos moradores da favela. "Diz lá para o 
baixinho que a gente vai passar o rodo
nele", teria dito o policial. Caio, que 
tem 1,59m, diz que as ameaças não são 
feitas a ele diretamente, mas que os 
policiais costumam passar diante da 
Casa da Paz e dizer coisas como "isso aí 
é fachada para a bandidagem". 

Como aderir 

Movimento Viva Rio - 265-5004
Centro Brasileiro de Defesa da 
Criança e do Adolescente - 220-
9003 
Ação da Cidadania contra a Vio
lência - 551-6107 
Casa da Paz- 973-1295 
Federação das Favelas do Rio de
Janeiro - 224-6026 
Fábrica de Esperança- 371-2921
ramal 234 
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Caio Ferraz recebeu emocionado a homenagem de 40 crianças no palco do Riocentro e reafirmou sua luta pela paz em Vigário Geral 
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• O movimento Reage Rio tem hoje uma .aderirem à causa. "A Igreja atinge desde o ra elaborar projetos que ajudem na reinte-

série de encontros para cooptar apoios para mais pobre até o mais rico. Ela atravessa a gração do Rio e na divulgação da caminha-
a marcha da paz, que será realizada no dia cidade. Tem um papel essencial neste esfor- da da paz. 
8, na Candelária: ço de integração que busca a paz no Rio", •A Uerj e o Centro Brasileiro de Defesa da

disse Rubem César. Criança e do Adolescente promovem de 29
Oh - Reunião com o cardeal-arcebispo do 

Rio de Janeiro, Eugenio Sales: A coordena
ção do movimento está certa de que conta
rá com o apoio do cardeal. "Ele está muito 
sintonizado com os problemas da cidade", 
afirmou um dos coordenadores do movi
mento, o antropólogo Rubem César Fer
nandes. O grupo pedirá a dom Eugenia que 
interceda a favor do envolvimento das pas
torais de favelas e das paróquias para parti
ciparem ativamente da integração da cidade 
e que a Igreja sensibilize empresários para_ 

14h - Encontro com 50 sindicatos de tra
balhadores do Rio: Líderes sindicais discuti
rão formas de sensibilizar os trabalhadores 
a participar da caminhada. Muitos sindica
tos já estão engajados no movimento e 
iniciaram os preparativos pintando faixas e 
cartazes para a convocação. 

16h- Reunião dos publicitários do Rio: A 
Associação Brasileira de Agências de Publi
cidade (ABA V) promove um encontro com 
vários publicitários na agência Artplan, pa-

de novembro a lº de dezembro um seminá
rio que prete·nde traçar um panorama dos
direitos humanos no Brasil e discutir a vio
lência urbana no Rio. Um workshop vai
mostrar a experiência de pessoas que foram
vítimas da violência e se tornaram militan
tes de ações contra a violência. Já confirma
ram presença as Mães de Acari e da Cine
lândia. Durante o encontro, também será
feito um balanço da marcha pela paz, que
pretende reunir um milhão de pessoas no
dia 28.



Estudantes se 
• preparam para

a caminhada
A geração cara-pintada voltará ao Cen

tro do Rio no próximo dia 28. Dessa vez, 
os mesmos estudantes que ergueram ban
deiras pelo impeachment do ex-presidente 
Fernando Collor e contra os preços abusi
vos das mensalidades escolares estarão exi
gindo um basta para a violência que tomou 
as ruas da cidade. A participação na cami
nhada do Movimento Reage Rio já- foi 
confirmad� por estudantes de 30 colégios. 
Ém reunião ontem no Instituto Brasileiro 
de Análises Sociais e Econômicas (!base), 
representantes de alunos de outras sete 
escolas se dispuseram a preparar nas salas 

de aula a mobilização para a passeata em 
favor da paz. 

Já no próximo domingo, os estudantes 
estarão nas ruas com uma mostra de sua 
união. Do Posto 9 ao Arpoador, eles esta
rão participando do evento Abalando a 
Fome, que marcará a entrada dos jovens 
na Ação da Cidadania contra a Miséria e 
pela Vida: À'iJ 15h, no Posto 8, eles inicia
rão um atõ contra ·a fome e pela paz. O 
sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, e o 
coordenador do Movimento Viva Rio, Ru
bem Cesar Fernandes, vão aproveitar a 
ocasião e convocar os presentes para a 
caminhada do Reage Rio. Convidada por 
Betinho, a atriz Maitê Proença aceitou 
participar do evento na praia e ficou encar
regada de mobilizar a classe artística para 
o Abalando a Fome e para a passeata do
dia 28.

Entre os estudantes que confirmaram a 
participação no Reage Rio, estão os dos 

., 

,-JnUNAl. DO lt&A.S\L

l>•&•:_/._3í._...f_'f. __ 

Cadef'•e _ L Q>_ · P'I· J. -1

colégios Santo Inácio, São Vicente de Pau
lo, de Aplicação da Uerj e da UFRJ. Os 
líderes estudantis querem agora levar a 
mobilização contra a violência a outras 
escolas de Primeiro e Segundo Graus e às 
principais universidades e faculdades da 
cidade. A União dos Professores Públicos 
no Estado e'iJtá convocando o magistério 
para a caminhada. 

Representante do grêmio estudantil do 
Colégio Santo Inácio, Ana Luiza Beraba, 
16 anos, diz que não vê a hora de "abraçar 
a causa justa do Reage Rio". "Participei de 
todas as manifestações pelo impeachment
de um presidente corrupto, e essa onda de 
violência que tomou conta da cidade me 
causa a mesma indignação", diz ela. Ana 
Luiza participou recentemente de uma 
campanha no colégio que arrecadou cerca 
de cem quilos de alimentos para a Ação da 
Cidadania contra a Miséria e pela Vida e 
·garante que a mobilização de seus colegas
será a mesma para a caminhada do dia ,28.
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Ministro quer 
-debater Central
ae Informações
, BRASÍLIA - O ministro da Justiça, 

·Nelson Jobim, se reúne na próxima quar
'tà-feira com o governador Marcello
Alencar para analisar a proposta do go
verno f ederàl de criação da Central de
Informações, que será a base do Conse
lho de Segurança do Sudeste (CSS). A
reunião estava marcada para ontem, mas
-<9 ministro pediu mais uma semana de 
iprazo para acertar os detalhes técnicos do 
·iprojeto.

A equipe de Jobim está defini?�º fo�
mas de colaboração entre as pohc1as Ci

' yil, Militar, Federal, Rodoviária, Ferro-
viária e as Forças Armadas, que sustenta
rão uma série de operações de combate 
ao· narcotráfico, ao contrabando e à onda 
í:le sequestros no Rio. Para facilit�r. a 
áluação conjunta destas forças, o Mm1s
ério da Justiça está estudando mudanças 
hâs' normas de cada uma das instituições . 
':•vamos reexaminar portarias e redefinir 
competências", afirmou o ministro. 
:· Verbas - O governo federal tam
-bi:m pretende liberar recursos para a9.ui
<sição de novos equipamentos e . trem�
mento de pessoal. "Terem� que _mve�tlr 
muito", disse Jobim, que vai defimr, ate o 
.início da próxima semana, o �olume de 
\recursos que deverão ser aplicados na 

-�montagem da estrutura do Co,n�elho. �a
ra reforçar a atuação da policia, Jobun 

�tonta ainda com a aprovação, em 1996, 
-�os projetos que criam n_iecanismqs de
'j>ro.teção a informantes e 1se�ta de pen_a
�üestradores qu�, arrnpend1d�s. do cn
'me facilitarem a hbertaçao da v1t1ma. 
-� Jobim pretende esperar, �o ent�nt?,
até o fim do ano, para pedir urgenc1a
.�rgentíssima para a tramitação desses
projetos. A estratégia é esperar que a

>·Coh1issão de Constituição e Justiça (C_CJ)
·da ·Câm,ara se manifeste sobre o projeto
,'.P,árã, a partir daí, pedir rapidez na vota
. ção da matéria.

do Viva Rio, o governador elogiou o movi
mento que classificou de "uma novidade 
na cultura política do estado". O coorde
nador do Viva Rio fez questão de frisai; 
que a marcha não será infrutífera. "O gran
de resultado é o dia seguinte, quando vol
taremos para discutir as conseqüências 
práticas, com projetos, maneiras de cola
boração entre a sociedade e o governo. 
Vamos abrir novos horizontes. A gente 
está tentando que medidas concretas sejam 
tomadas para conter a violência. A gente 
não quer ficar só numa manifestação, quer 
ter propostas concretas. Estamos num mo
mento maduro, para dar um salto para 
frente. Esse é um movimento profissional 
que uer avançar", disse Rubem. 

Infra-estrutura 
é garantida 
por Marcello 

,

O governador Marcello Alencar deu 
ontem o seu apoio ao movimento Reage 
Rio, que pretende reunir um milhão de 
pessoas numa caminhada pela paz, da 
Candelária à Cinelândia, no dia 28. Mar
cello disse que o governo não participará 
da marcha mas dará toda a infra-estrutura 
para garantir a ordem "como é dever do 
estado". O governador pretende convocar 
os organizadores do movimento para uma 
reunião no dia 29, um dia após a caminha
da, para dar seqüência à colaboração de 

· diversos segmentos da sociedad� na resolu
ção dos problemas do estado.

"Vejo nessa iniciativa uma proposta
correta de convocar a sociedade na busca
de soluções para nossos problemas", disse
o governador. Segundo Marcello, a socie
dade deve colaborar com idéias, progra
mas e engajamentos. "Estimo que eles se
saiam bem nessa empreitada e fico na ex-
pectativa de desdobrar as consequências 
desse engajamento da sociedade com as 
responsabilidades", disse 

Na reunião entre Marcello e integrantes 
do Viva Rio, onteJTI pela manhã, no Palá
cio Guanabara, o coordenador do movi
mento, Rubem César Fernandes, explicou 
os objetivos da marcha e garantiu que a 
manifestação não terá conotação política. 
"Não haverá comícios. Será uma marcha 
em favor da paz. Nós queremos fazer a 
nossa parte, não atrapalhar e sim colabo
rar ·com o governo, com a Secretaria de 
Segurança, com o delegado Hélio Luz. Es
tamos aqui para contribuir, não vatnos 
para a rua apenas para reclamar", afirmou 
Rubem César. O antropólogo disse ainda 
que a reunião entre as associações de mo
radores de favelas com os comandantes 
dos batalhões de Polícia Militar, um pedi
do das comunidades carentes para se enga
jarem no movimento Reage Rio, foi con
firmada para depois da marcha. "O gover
nador achou melhor que a reunião fosse 
após a marcha até como uma forma de 
continuação da pàrceria entre sociedade e 

· governo", explicou Rubem.
Novidade - Segundo o coordenador 

Também ontem, ficou definida a parti
cipação daa igreja católica no Reage Rió. 
Numa reunião pela manhã no Palácio São 
Joaquim, na Glória, bispos e vigários epis
copais acertaram que no próxinio dia 28, 
todas as 228 igrejas do Rio tocarão seus 
sinos às 16h, anunciando a caminhada pela 
paz - só no Centro, são cerca de 30 
igrejas. Também ficou decidido que a con
vocação dos fiéis durante as missas ficará a 
critério das paróquias. 
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Presidente apresenta amanhã ao coordenador do Viva Rio noyo projeto

de ajuda federal ao combate à criminalida�e no estàdo
_______________ ,-i;i,.....,. -----�-_;_---====;;

LEANDI�O FORTES . • mando n;, __ O coordenad�� do Viva �o _p�e�ende BRASILIA - O pr�sidente _Fe _ . . . -�µ�erir, no encontro, qqe o Mmisteno da Henrique C�r_doso vai fonnahzar -�mJ
o 

Respaldo - Par� discuti! o ap01o JJ!�iça encabece a mobili�ação para anhã, no Palacio d? Plan�lto, 0 _apm 
ea e ,.federal ao estado, Jose Gregon passou, a :aplicação de penas alternativas a condegoverno federal a m�mfestaçao R br� ..,tarde de ont�m reunido co� os se_cret�- _(lagos �e baixa peri<;u)osidade,_par� _d�s-·o, mar�d� ��ra o dia 28 de,noi"'t�o d� rios de PlaneJam�nt? de Açoes Nac10nais �ongest10nar os_presi�10s e pemtencia_n�s contra a v10lencia no estado. As . de Segurança Pubhca, general Tamoyo 

do. Rio de Janeiro. Dizendo-se contrano amanhã, o coordenador do Movime�to Pereira Neves, e de Direitos da Cidada- :rã construção de novas instituições penais,Viva·Rio, Rubem Cés�r Fernandes,_ vai _se �ià Luíza Nagib Eluf. Os dois t�mbém Rubem César Fernandes lembrou que areunir com o secret_áno de <;omuru��o 
vã� participar da reunião �e amanhã co1?1 Jêgislaçãó que regulamenta essas penas éS'ocial da Presidência, embaixad�r Ser�o ubem César e da audiência com o pres1- pouco usada pelo Judiciário. "Um presoAmaral,. e com o _ chefe �e gabme_te 

re
i 1�nte Fernando . Henrique Card�s?. De &W pena pequena pode trabalharpara_aMinisténo da Justiça, Jose Gregor!, . acordo com um assessor do Palac10 do socjedade em vez de ficar nwma '.adeiapon ável pelo Plano _ Nacional de �irei to� ;,Planalto, a idéia do go�erno � dar t�m vÍvéndo �orno bicho . 1• Humanos. Em segmda, t�dos serao i�e_ sf�spa)do institucional a man(festaçao �----bidos por Fernando Hennque no ga me Reage Rio para, dessa fonna, evit�r �ue _a te presidencial. .;,, . , reação da sociedade à onda de cnmmah-' A iniciativa da re�mao �o� de Jos� dade no Estado não vá além da passeata Gi:egori, autor do proJet� de �i qu_e _Pe! �do:dia 28 -initfrâ. o pagamento �e mdenl1,z�çoes

d

as -
-famílias dos desaprecidos po ittcos u-
,riµite o regime militar (1964� 1_98?)

.-
Se

, undo uma autoridade do M1mste�'l0 da 
Justiça, Gregori conve�ceu, o pres1den�e 

Fernando Henrique a ir alem __ do apoio 

formal ao Reage Rio: na reumao no Pa-
r cio do Planalto o coorden�dor Rub�m 
�ar será apresentado a projetos d� a�u
. a .do governo federa_! ao combate a v10-
lência o Rio neiro. 
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Cariocas esquecem diferenças para dar uma chance à paz na caminhada
-

'que deve reunir um milhão de pessoas na terça-feira
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GABRIELA GOULART, 

MONA BITTENCOURT E 

ROLLAND GIANOTTI 

, Quando estiverem caminhando lado a 
lado, na próxima terça-feira, os cariocas 
vão experimentar, pela primeira vez, um 
sopro de solidariedade na cidade partida. 
Alguma coisa os cidadãos, pobres ou ri
cos, têm em comum: o desejo de pôr fim à 
onda avassaladora de violência. Pela ótica 
d9s números e da lógica, a tarefa de parar 
o Centro do Rio com uma multidão de
c�usas tão distintas parece utopia. Mas,
qyando se trata de dar uma chance à paz,
não há razão que impeça que as diferenças
de um milhão de pessoas preencham a
asfalto da Avenida Rio Branco, da Can
delária à Cinelândia.

Promete ser um dia de sonho real, para 
muitos até surreal. Sem as grades que 
emolduram seus prédios, a classe média 
vérá de perto - com a distância de apenas 

· algumas alas- moradores de favelas que
buscam o' direito de viver sem os sobres
s�ltos das guerras do tráfico e das inva
sões da polícia. O empresariado cercado
de seguranças para afastar o ameaça de
seqüestro- um crime que ganhou a mar
c� de hediondo pela Justiça, mas não arre
feceu a sanha dos marginais - dividirá
se\l território com trabalhadores angustia
dqs com a possibilidade do desemprego.

• Os meninos de rua que além de educa
çã'.o, casa e comida querem ter o direito à
vida, sem o fantasma de chacinas como a
dá Candelária, vão compartilhar seu me
dq com estudantes que vivem em seu coti
diano a preocupação de perder as mochi
las ou os tênis importados. Assistindo a
um futuro improvável, terão. também ao
seu lado, jovens que procuram no merca
do de trabalho um espaço para seus diplo
mas. Selando a paz entre eles, caminham
os funkeiros que, apesar do aval de seus
hipos, carregam o estigma de estimular a
violência.

Diluídas na multidão ou reunidas em
pequenos grupos, mães da Zona Sul, do
su·búrbio e da Zona Norte partilharão
sevs sentimentos. Enquanto algumas
atjiargam a perda de seus filhos, outras
procuram afastar o medo de experimentar
a tnesma dor. "Nós lutamos para que elas
n(\o chorem as lágrimas que choramos",
resumem as mães de vítimas de violência.

: Mil e quinhentos metros depois, a Can
delária ficará para trás e a Cinelândia vai
acenar com um final apoteótico: todas as
diferenças reunidas por uma causa co
mum. Depois disso, o Rio não será o
m smo.

1 

JtHt�AL lJO lJRAS! 
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ESTUDANTES 

Caras pintadas de 
branco pela paz 

Estudante não tem medo de colocar 
cara na rua para protestar. Ainda mai 
quando ela está pintada de branco e telllii 
como objetivo a paz. Na terça-feira, ele 
prometem ser maioria na caminhada do 
Reage Rio e trazem na pauta de reivindica' 
ções mais incentivo ao primeiro emprego 
apoio à Educação. Segundo o president 
da União Estadual dos Estudantes (UEE), 
Ricardo Cappelli, existem atualmente cer
ca de 100 mil jovens trabalhando no tráfico 
de drogas por causa do desemprego e da 
falta de estudo. 

As principais entidades estudantis 
União Nacional dos Estudantes (UNE) 
União Brasileira de Estudantes Secundá 
ristas (UBES), União Estadual dos Estu, 
dantes (UEE) e Associação Municipal de 
Estudantes Secundaristas (Ames) - pro, 
metem _um comparecimento em massa do�i 
estudantes. Nas faixas, outra preocupaçãoi,la violência. Escolas e universidades próxi
mas a favelas tiveram que alterar seus ho
rários de aulas ou fazer acordo com trafi
cantes para escapar da criminalidade. 

. FUNKEIROS 

Coro afinado pelas 
igualdades sociais 

Vestidos de azul e tendo como hino seus 
principais raps de contestação, os funkei
ros do Rio caminharão pela Avenida Rio 
Branco na terça-feira trazendo como prin
cipais bandeiras da paz o fim da interdição 
dos bailes funks, a luta pela igualdade 
social e racial e a criação de uma política 
de inserção social através de estímulos ao 
emprego e à educação. "Os funkeiros tam
bém querem segurança em seus bailes, mas 
sem repressão. Antes do fechamento, as 
autoridades deveriam buscar o porquê dos 
confrontos das galeras, um reflexo dos 
problemas sociais", teoriza o DJ Malboro 
para quem dos 700 bailes do Rio apenas 
três ou quatro são violentos. 

Os funkeiros sairão na Ala da Juventu
de, ao lado dos estudantes e de represen
tantes do movimento hip-hop. Na opinião 
da maioria dos MCs, a associação da vio
lência com o funk já é uma fonna de 
preconceito. "Tudo que se relaciona ao 
negro e, ainda por cima favelado, já é visto 
com discriminação", ressalta o MC Binho. 

---·-
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ESPORTISTAS 

Craques e atletas 
contra a violência 

Preocupação de esportista não sé resu� 
me apenas à violência nas arquibancadas 
ou dentro do campo. Por isso, jogadores, 
de futebol e de volêi e atletas amadores de 
diversas modalidades participarão da ca-1 
minhada do movimento Reage Rio, na 
terça-feira, pedindo paz também nas ruas'1 
da cidade. "Como todas as pessoas qu<1:1 
vivem no Rio, estamos sujeitos a assaltos,1; 
seqüestros ou estupros. Estamos cami-1 
nhando por segurança, um direito consti-: 
tucional que não está sendo cumprido",:: 
resume Bernard, ex-jogador de vôlei da• 
Seleção Brasileira e um dos arregimenta-, dores de integrantes para a Ala do Esporte. 1 
Não são poucas as estrelas da constelação: 
esportiva carioca presentes à caminhada.,\ 
Já aderiram Júnior, Zico, Edinho, Luiza,1 Parente, Isabel, Roseli, Renato Gaúcho,'

1 

entre outros. Segundo Bernard, o esporte é j 
um dos aliados no combate à violência/1 
pois requer disciplina e dedicação. 1 

EMPRESÁRIOS E TRABALHADORES 

Reivindicação une 
patrão e empregado 

Uma vitória antecipa a caminhada do 
Movimento Reage Rio. Dois grupos acos
tumados a se confrontar estarão cami
nhando lado a lado. Na tarde de terça-fei
ra, empresários e trabalhadores, patrões e 
empregados, marcharão pela Avenida Rio 
Branco em favor da paz. Na manifestação 
contra a violência, não haverá lugar para 
as discussões salariais. Também não será 
hora para se tratar de lucros. 

"A violência não escolhe suas vítimas 
pelo contra-cheque. O alvo pode ser qual
quer um. Por enquanto, somos todos per
qedores", avalia o presidente da Central 
Unica dos Trabalhadores (CUT), Vicente
Paula da Silva, o Vicentinho, que confir
mou sua participação na caminhada. A
união de empresários e trabalhadores não 
ficará subentendida. Ela será explicitada 
na divisão da marcha. Patrões e emprega
dos virão na mesma ala, batizada de Mun
qo do Trabalho, que trará também entida
des representantes de ambas as classes. 
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TRANSFORMISTAS E GAYS 

Preconceito é o 
principal drama 

Elas (ou eles) prometem uma caminha
da perf ormática pela paz. Com vestidos 
baby /ook em paetês brancos com aplicação 
de pombas, oito drags queens virão à frente 
da bateria da Acadêmicos da Rocinha des
tacando a discriminação e o preconceito 
como as principais formas de violências 
das quais são vítimás. Babi de Montserrat, 1
Meime dos Brilhos, Nadja Coquette, An
dréia Gasparetty, Rose Bombom, Lola Ba
talhão e Xaxu, no entanto, não abrirão 
mão das perucas e luvas coloridas. "Nossa 
bandeira é o arco-íris e iremos juntar todas 
as cores ao branco", diz Lola. 

"O preconceito e a discriminação são as 
maiores violências das quais somos víti
mas. Numa passeata pela paz, não pode
ríamos ficar de fora", ressaltou Nadja Co
quette. "Antes de sennos gays, somos ca
riocas e amamos a cidade. Por isso, tam
bém nos preocupamos com a onda de 
violência", ressalta Rose Bombom. 

Andréia Gasparetty, André na certidão, 
o único heterosexual entre as drags, se
classifica como um exemplo prático do
preconceito. "Só faço sucesso como locu- 1 

tor gay porque todos sabem que sou ho
mem e estou apenas interpretando um pa
pel. Se eu fosse homosexual de fato, não
teria tanta aceitação", frisou. Gasparetty
lembra ainda que, por ser negro, já apa
nhou da polícia quando chegava em casa
- no Morro do Cantagalo, em Ipanema '
-, de madrugada. "Não adiantou dizer
que eu era locutor. Eles argumentaram que
preto niío pode ser locutor''. 1 
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MÃES DE DESAPARECIDOS 

Elas não esquecem 
seus filhos jamais 

A dor provocada pela perda de um filho 
ou o medo de que isso venha a acontecer 
levará um grupo de mães, da Zona Norte à 
Zona Sul, à Rio Branco. "Estaremos lá 
com nossos temores, nosso desespero e 
nossa esperança", diz Helô Coelho, presi
dente executiva do SorRio, movimento que 
nasceu na Zona Sul. 

Do subúrbio, virão as Mães de Acari, 
cujos 11 filhos desapareceram em 90, crime 
que atraiu a atenção internacional mas não 
foi solucionado. Comparadas às Loucas da 
Praça de Maio - mães de vítimas da 
ditadura argentina - as Mães de Acari 
vão expressar sua dor no Centro. "Estou 
cansada mas não desisto", diz Sônia dos 
Santos. Também estarão lá as Mães da 
Cinelândia, grupo de mulheres pobres que 
se reúne toda segunda-feira em frente à 
Câmara dos Vereadores. Seus filhos, como 
os das Mães de Acari, também desaparece
ram. "Não esquecemos nossos filhos", diz 
Regina Reis, que há 11 anos procura por 
Karen. 
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SEM-TERRA 
1 

Problema da cidade 
tem origem no campo 

•Tendo uma vaca à frente de sua ala, os
sem-terra de vários pontos do estado parti
ciparão com a idéia de unir a denúncia de 
viqlência no campo ao pedido de pai para 
a cidade. Segundo o deputado estadual 
Carlos Mine, autor de uma tese de douto
raço sobre reforma agrária, há uma estrei-· 
ta Jigação entre a violência no campo e na 
cidade e por isso os sem-terra não pode
ri�m ficar fora da caminhada. "Como eles 
não conseguem se fixar no campo por 
causa das desapropriações, vêm para a 
área urbana e acabam mortos nas ruas ou 
ol�eiros do tráfico", diz Mine. 

1 A principal faixa da ala dos sem-terra 
de ona a denúncia: "Com terra e educação, 
criança não vira avião". Existem cerca de 
1 O mil agricultores assentados em diversos 
municípios rurais do Rio. Segundo Mine, a 
previsão é de que mil representantes dos 46 
assentamentos rurais do estado compare
çam à caminhada. Eles virão principal
mente de Silva Jardim, Seropédica, Traja
no, de Morais e de municípios da Baixada 
Fluminense e Sul Fluminense. 

"Para diminuir a violência na cidade, 
temos que resolver os problemas do cam
po. Assim os jovens não vão fugir da vio
lêqcia de lá para cair na daqui", explica o 
agricultor Ribamar Alves, 43 anos. Estabe
lecido num sítio em Seropédica, ele não 
tem documentos de posse do terreno onde 
produz e está sujeito a despejo. Como Ri
bamar, outros sem-terra virão em ônibus e 
Kômbis fretadas para percorrer a Avenida 
RiÕBranco em husca de paz. 
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FAVELADOS 

Cresce solidariedade 
entre morro e asfalto 

Os moradores de favelas acostumados a 
ver e sentir a violência de perto também se 
uniram à caminhada Reage Rio. A adesão 
não foi fácil. As negociações foram muitas. 
Entre as reivindicações estavam um encon
tro com os comandantes de 28 batalhões 
de Polícia Militar com os representantes 
das associações de moradores. O objetivo 
era discutir a atuação da PM nas favelas. O 
encontro chegou a ser marcado mas fçii 
adiado por determinação do governador 
Marcello Alencar, que prometeu agendar a 
reunião para depois da marcha. 

Apesar da recusa, os moradores de fa
vela decidiram apostar na pacificação da 
cidade. "É o começo de um entendimen
to", acredita José Luiz Oliveira, presidente 
da Associação de Moradores do Morro de 
Dona Marta, em Botafogo, palco de uma 
guerras entre traficantes que leva pânico 
aos habitantes da favela. 

A solidariedade entre morro e asfalto, 
que começou a ser desenhada com as infor
mações recebidas pelo Disque-Denúncia 
possibilitando a libertação dos seqüestra
dos Marcos Chie!.a e Carolina Dias Leite, 
mereceu explicação d_e Rosemary Mar
ques, presidente da Associação dos Mora
dores do Cerro Corá, no Cosme Velho. "A 
união entre as pessoas é comum no morro. 
A classe média está experimentando isso 
agora", ensinou. 

Esta solidariedade é a cada dia maior e 
alcança novos segmentos da sociedade. 
Com o lema Candelária, nunca mais, cerca 
de 50 meninos de rua atendidos pela Fun-· 
dação São Martinho participarão da Ca
minhada Reage Rio. Vestindo camisetas 
brancas, garotos e garotas que sofreram a 
violência das ruas e da falta de teto vão 
expor a sua adesão à idéia de pacificação 
da cidade. J 
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''O illlenso deSabaf o 
do_Rio'' 

a Líder do Viva Rio, ONG da paixão pela cidade, o antropó
logo Rubem César Fernandes, 52 anos, anunciou há um mês 
uma idéia maluca: queria encher a Avenida Rio Branco com 1 
milhão de pessoas contra a violência. Soou absurdo num 
momento em que a descrença parecia generalizada, e a 
desesperança dava a impressão de ser a única coincidência 
entre cariocas assustados com a onda disseminada de seqües
tros. Pois 30 dias depois, se ainda não há certeza de que 1 
milhão estarão lá, já é assunto em toda a cidade a caminhada 
pela paz que nasceu de uma vontade batizada de Reage, Rio. 
"Será um imenso desabafo do Rio, quase um rito de purifica-
ção", diz. "Vamos lá expurgar nossos rancores, mostrar que 
temos esperança." Nesta entrevista, ele declara sua crença no 
dia seguinte ao da caminhada e garante que os desdobramen
tos virão sob a forma de iniciativas concretas. A apreensão de 
cocaína na Fábrica da Esperança, um dos projetos do Viva 
Rio dirigido pelo pastor Caio Fábio, pode ter sido sabotagem, 
acha. "Mas não sei de quem. De repente, dos bandidos." 
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MARCEU VIEIRA 

- No que vai dar o Reage, Rio?
- O que a gente espera é que seja um
grande evento, talvez o maior a que já
assistimos. Não só pelo número, mas pela
qualidade. 
- Qualidade? 
- Qualidade no seguinte sentido: temos 
recebido sinais muito fortes de participa
ção de todas as regiões do estado. Não 
apenas do lado mais mobilizado, com mais
renda, mais acesso aos mecanismos de po
der, mais educação. Mas também de re
giões e grupos que se sentem marginaliza
dos das decisões. Há uma adesão muito 
forte de favelas, de pessoas da Zona Oeste, 
da Zona Norte, de segmentos que não
costumam se manifestar juntos. A imagem
é a do Rio inteiro caminhando. É um
cenário que a gente nunca viu. E provavel
mente não verá muitas outras vezes. 
- Como vai ser o dia seguinte? 
- Eu o imagino como o início de uma
dinâmica muito positiva. Definimos dois 
temas centrais para o dia seguinte: integra
ção das favelas à cidade e reforma da 
polícia. Esses dois temas orientam nossa 
visão do dia seguinte. Na caminhada, a
cidade vai mostrar seu desejo. 
- Há alguma inspiração em movimentos
como o das Diretas-Já? 
- Não. Nas manifestações de antigamen-.
te, aquela massa de indivíduos era igual na 
reivindicação. Dessa vez, as diferenças es
tão marcadas. Cada um estará lá com a 
experiência de sua região na cidade. O que 
a gente espera é um imenso desabafo do
Rio de Janeiro. Será um exemplo que o
Rio vai dar a si mesmo e ao país. E ao
mundo. É quase que um rito de purifica
ção. Vamos lá expugar nossos rancores. 
Mostrar uma cidade que tem esperança. 
- Com que desdobramentos? 
- Os desdobramentos virão sob a fonna
de muitos encontros e projetos. Iniciativas 
concretas. O Reage, Rio é diferente de 
manifestações como a das Diretas. A situa
ção é muito mais complexa. A violência é 
multipla. Não há uma solução só. Não há
uma reivindicação só. Há muitas. O Ro
naldo Cezar Coelho (secretário de Indús
tria e Comércio) usou a definição "círculo
virtuoso" para descrever o que aconteceu 
com a economia do estado este ano. A,
economia vivia uma dinâmica perversa. 
Havia uma tendência negativa geral. Este 
ano a dinâmica foi positiva. E é isso que 
ueremos na esfera social e na segurança. 

JOlt�Al# Ou 

: U a 1 a: __ � __ / _Jj ______ / � 
: C_aderoo ··---- Pág.� 

- A que encontros e iniciativas concretas o
senhor se referiu?
- O primeiro encontro já aconteceu. Foi
na sexta-feira, entre lideranças de favelas e
representantes e proprietários de jornais.
Discutiram-se propostas para desenvolver 
trabalhos em favelas. Em dezembro já está 
agendado um encontro de líderes de fave
las com líderes empresariais. Está sendo 
organizado pelo Grupo de Institutos, Fun
dações e Empreaas (Gife), que reúne gran
des empresas que já fazem algum trabalho 
social. O Gife vai discutir investimentos 
sociais de seus associados em áreas caren
tes. E há um terceiro encontro, prometido 
pelo governador, entre líderes de favelas e
a cúpula da polícia ... 
- Para falar de quê?
- Para falar de segurança em favela. É
preciso introduzir o conceito de segurança
pública nas favelas. Atualmente, a única
relação que há entre favela e polícia é o
combate ao tráfico, é a guerra. É o draina
que põe a população no meio do tiroteio. 
Na favela, quando morre o filho de al
guém, esse alguém não se sente seguro nem 
para chamar a polícia. Ele engole essa 
morte e se submete à lei do silêncio. E é

t uma coisa desesperad9ra, porque as pes
soas não querem isso. E um horror. 
- () Reage, Rio é contra o quê? 
- E contra tudo isso. Contra essa ruptura
entre favela e cidade. O Reage, Rio quer 
criar pontes de comunicação dentro da 
cidade, quer projetos expressivos para se
rem desenvolvidos pela sociedade e pelas 
instâncias governamentais. A gente quer
valorizar o que já há de positivo, chamar a
atenção para o que já de bom. 
- O que já há de bom? 
- Em relação a governo, por exemplo,
existem dois projetos. Um já aprovado,
outro em processo. O primeiro é o Favela
Bairro, da prefeitura; o segundo, o Baixa-
da Viva, do estado. Ambos vão investir
pesado no processo de integração. Outro 
projeto, que já existe e precisa ser incenti
vado, é o dos Centros Comunitários de 
Defesa da Cidadania, os CCDC. Começou 
no governo passado e este continuou. O 
CCDC oferece serviços de cidadania den
tro das favelas. Emite documentos, tem 
posto de saúde, polícia. Já eJS,istem 17 
CCDCs no estado. Mas precisam ser cen
tenas. Desesperadamente, precisam ser 
centenas. Deve ser a prioridade maior na
olítica de segurança. 
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- O prefeito e o governador são contra a
caminhada. Isso atrapalha ou ajuda?
- Eu não diria que eles são contra. O
prefeito declarou que vai liberar os funcio
nários mais cedo para a caminhada. As 
secretarias estão até organizando alas den
tro da caminhada. O governador, no iní
cio, também declarou que via a caminhada 
com bons olhos. Só que, de lá para cá, 
houve uma série de episódios lamentáveis. 
Esses episódios são parte das dificuldades 
de produzir esse sentimento de solidarieda
de que quer reunir uma cidade inteira. Se 
fosse fácil, se não houvesse episódios du
ros, o Reage, Rio seria só um grande show, 
que se esgoataria no sonho. Não teria a 
menor graça. 
-Que episódios são esses?
- Episódios como a apreensão de cocaína
na Fábrica da Esperança. Mas tenho total
confiança em que a caminhada do dia 28
será uma experiência tão revigoradora e
regeneradora que no dia seguinte estare
mos discutindo projetos, encontros ...
- Nos bastidores do Palácio Guanabara,
dizem que o governador sente a autoridade
dele desafiada pelo Reage, Rio.
- Num ambiente de violência, a última
coisa que queremos é tirar a autoridade do
governador, ou das autoridades policiais,
ou do general Nilton Cerqueira, ou do
delegado Hélio Luz. Não tem cabimento.
- O ex-governador Nilo Batista ta�bém
tinha má vontade com o Viva Rio. E só
coincidência?
- O que acontece é que há uma mudança
de cultura. A gente vem de um passado em
que o Estado tinha o monopólio da inicia
tiva. Mas essa época está passando. E a
alternativa a isso são as parcerias. Você
não tem um interlocutor só. Tem vários. A
sociedade quer participar, não só fazendo
coro. Mas contribuindo positivamente
com propostas. Os governantes se mos
tram afinados com essa mudança quando
discutem outras questões. Mas, encontram
dificuldade quando o assunto é seguran-
ça... , 
-Porquê?
- A área de segurança era monopólio
exclusivo do Estado. Mas vai surgindo
uma cultura que a gente nunca viveu. E é
vital para todos nós que esse terreno seja
aberto. É compreensível que um movimen
to com o tamanho do Reage, Rio crie uma
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série de suspeições: "Será que não há obje
tivo político por trás disso? Será que não 
querem retirar a autoridade?" 
- E há algum objetivo político por trás
disso? Será que que não querem retirar a
autoridade do governador?
- No Viva Rio, há pessoas que não nasce
ram ontem, que são responsáveis. A gente
já passou da fase do hay gobierno, soy
contra. Há maturidade. E maturidade
construída no sofrimento, na convivência
com dramas. As pessoas querem é direito
de conversar, discutir, querem ser reconhe
cidas como cidadãs. Esses traumas são
dolorosos, porque há acusações infames
sendo feitas.
-Que traumas, que acusaçõ�s?
- A Fábrica da Esperança, por exemplo.
Mas essa dor é parte do processo de purgar
nossos rancores. O dia 28 será por isso
uma grande lavagem, um banho de espe
rança.
- Buscou-se, na preparação de um movi
mento que pede para todo mundo usar bran
co, alguma semelhança com a passeata con
tra Collor, quando todo mundo vestiu preto?
- Nenhuma. Nem se pensou nisso. Foi
simplesmente porque o branco significa
paz numa sociedade racista. E o branco
simboliza luz também. E a luz branca é a
síntese de todas as cores. Nesse sentido, o
branco pode ser, visto como harmonização
das diferenças. E neste sentido que propu
semos o branco.
-O senhor compartilha da sensação de que
a cocaína encontrada pela polícia na Fábrica
da Esperança foi sabotagem?
- Pode ter sido sabotagem, sim. Mas não
sei de quem. De repente, dos bandidos. Sei
que uma providência importante do presi
dente da Fábica da Esperança, o pastor
Caio Fábio, foi pedir uma investigação
rigorosa do que se passou. A fábrica pro
duz serviços para milhares de pessoas que
entram e saem. É claro que é estranho
acontecer dias antes da caminhada. Mas,
não ajuda alimentar pesadelos. O que a
gente está querendo com a caminhada é
justamente se livrar dos pesadelos. Se má
inten ão houve, vamos deixá-la de lado.
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- O senhor teme sabotagem na caminha
da?

- Olha, eu não creio. E não temo. Ao
contrário, acho que teremos uma das cami
nhadas mais distensionantes, mais relaxan
tes, mais prazeirozas, apesar,de todo dra
ma. Não vai ser nenhuma festa. Estamos
de frente para um drama. Mas poucas
cidades têm a capacidade de realizar even
tos assim.
- O que o senhor diria a quem não quer ir
lá?
- Tem muita gente que não vai, seja
porque está contra, seja porque está doente
do pé. Para quem não vai, eu pediria que,
às 5h da tarde, sintonizasse com o Centro
do Rio, quando os sinos vão tocar. Quem é
religioso que faça uma oração. Quem não é
religioso que se concentre pelo bem. E que
todo mundo pendure alguma coisa branca
na janela. A pessoa que não gosta de mul
tidão, que ponha, então, o branco na jane
la. Para a gente e todo mundo ver.
- Em algum momento o senhor teve medo
de a caminhada fracassar?
- Não. Não posso ter esse medo porque a
caminhada não é só minha. Isso é paranóia
adolescente. Uma coisa é um partido orga
nizar um negócio desses. Outra é organizar
uma manifestação que é de todo mundo.
Se forem 3 pessoas, ótimo. Se fossem 100
mil, será como Passeata dos l 00 mil. Se
forem 300 mil, será como a visita do papa.
Se forem mais de 500 mil, será como as
Diretas-já. Se forem mais de l milhão, será
como nunca.
- Esta polícia que está aí tem jeito?

- Olha, acho que tem. Precisa de muita
reforma, mas não é só ela, não. A educa
ção também precisa, a saúde também, os
serviços públicos também. Claro que a po
lícia vive um drama particular, porque
além da perda comum do serviço público
sofreu com a corrupção. Mas é preciso
falar de dois planos quando se fala em
reforma de polícia: o do longo prazo e do
curto prazo. No longo prazo, estou con
vencido que essa divisão em duas polícias é
um desastre. Estou convencido também
que a divisão entre soldados e oficiais não
ajuda, pois barra a carreira, barra a vida.
Há uma separação muito rígida entre ofi
ciais e soldados. Mas tendo a imaginar que
reformas radicais imediatas só aumentam a
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· - O que se pode fazer a curto prazo?

- A curto prazo, há muito a ser feito. Ao
invés de uma reforma ampla, geral e irres
trita, é preciso atacar três problemas: dois
para dentro da polícia, e um para _fora.
Para fora, é a brutalidade policial. E um
imenso desafio, uma exigência tremenda.
Para que tudo isso dê certo, é preciso
aproximar a polícia da população. Para
dentro, um é a corrupção, que já vem
sendo enfrentada. Há hoje um comando
empenhado em combater a corrupção. O
segundo é o salário dos policiais, e são suas
condições de trabalho. Não é possível exi
gir deles o que se exige com essas condições
de salário e trabalho desmoralizantes e
humilhantes. É um problema grave, por
que requer recursos altos. Conseguir esses
recursos é fundamental para mudar a polí
cia. Conseguir recursos para isso é um dos
objetivos dessa manifestação.
- De que maneira a manifestação pode
ajudar?
- A gente está falando em l milhão de
pessoas por R$ 1 bilhão para reforma da
polícia e a integração das favelas. Não dá,
R$ l bilhão não dá. Mas é um começo.
Esse dinheiro tem que ser conseguido em
todos os planos: governos do estado, fede
ral, e do município, que tem mais recursos
neste momento e se mostra interessado em
contribuir. E também na sociedade.
- Quem na sociedade?

- Vou dar dois exemplos. Um já foi reali-
zado. É o disque-denúncia, projeto sim
ples, profissional, feito em parceria da Se
cretraia de Segurança com a ONG Rio
Contra o Crime. Não sei se é sabido, mas o
pastor Caio Fábio é fundador e integra o
conselho dessa ONG. E o outro, não reali
zado, é uma proposta da Abrange (Asso
ciação Brasileira de Medicina de Grupo),
que reúne empresas de seguro de saúde. A
Abrange se reuniu esta semana e vai pro
por um programa de saúde especial para as
polícias Militar, Civil e Bombeiros, a pre
ços abaixo do mercado, e que poderá in
clusive contar com patrocínios. Quem qui
ser ajudar a pagar a saúde da polícia pode-

• rá contribuir.
- A CUT-RJ divulgou nota em que chama
o Viva Rio de "Viva Rico" e o Reage, Rio
de "Reage, Rico". Isso o aborrece?

- Isso é um mal entendido, uma leitura
ultrapassada. Se esse pessoal conhecesse
melhor o Viva Rio, se tivesse lido o livro
do Zuenir Ventura (Cidade partida), sabe
ria que ele nasceu da tragédia de Vigário
Geral. Todo mundo conhece a Casa da Paz
e a Fábrica da Esperay.ça. É simplesmente
falta de informação. E claro que precisa
mos desenvolver ainda mais as relações
com as favelas, com o lado pobre do Rio.
E esperamos que a caminhada seja um
passo longo nessa direção.
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Além de órgãos públicos, comércio e escolas, bancos devem fechar mais cedo 

para permitir o comparecimento à manifestação 

Caminhada 
- , . 

tera SIDOS e 

ála de bebês 
: Os últimos detalhes da caminha

da Reage Rio. amanhã. na Avenida 
R.(o Branco. foram acertados on
telll em uma reunião na sede do 
Vi\a Rio. na Glória. Além dos si
nds da Candelária e de todas as 
i�as do Centro. que anunciarão o
inicio da marcha. o lim da cami
nhada. na Cinelàndia, t,i,nbém será
�do pelo som de ·um sino de 
280 quilos cedido pela organização 
não governamental Embaixada da 
Paz. -O sino tem o badalo de 36 
quilos. confeccionado com cartu-

1 c�s de armas usadas na guerra da 

• A cidade vai parar na tarde de 
ar�anhà para a caminhada do mo
vi1J1ento Reage Rio. Além do co
m�rcio. repartições públicas e esco
la�. as agências bancúrias tamb�m 
d_e

verào funcionar em horúrio espe
c1�l no dia da caminhada pela paz. 
O presidente do Sindicato dos Ban
e�. Theophilo Azcredo Santos. es
�a para hoje uma detmninaçào 
dq Banco Central que antecipe o 
f�hamcnto das agencias rlll Rio 
Elp acrc<iita que. e:m1 o apoio pú: 
bhc,1 do pr,·sidcntc Fnn,rndo H,·11-

rrque Cardoso à manifestação. o 
BC autorize o fim do expediente 
bancúrio üs 15h na terça-feira. 

Segundo o presidente da Asso
ciação Comercial. Humberto Moi
ta. a Cimara Rio - entidade que 
reúne 32 associações comerciais de 
bairros - também decidiu liberar 
os empregados às 15h. Na ilrea pró
xima à manifestação. no Centro. 
apenas bares. restaurantes e lan
chonetes funcionarão durante �: 
protcsw contra a violcm:ia ... Essc-s 
,'1,rbdccinwntlls cst:rr,i,1 pr,·,t:rndll 
serviço diretamente aos parti.:ipan
tes do Reage Rio ... explicou.

Ontem. o governador Marcello 
Alencar decidiu alterar o horário 
das repartições públicas estaduais 
no dia da manifestação. Na laça
fcira. o expediente será encerrado 
às 16h. facilitando a participação 
d,1s serYidores na caminhada pda 
paz. As repartições públicas muni
cipais li:d1arào às 15h. 

Nos colégios estaduais e na Uni
m�id:rdc & Estado do Rio de Ja
n,·iro. os alunos serão dispensados 

Bósnia e em favelas do Rio. 
A comissão de frente com 50 

bebês em carrinhos. que havia sido 
proibida pelo juiz da l' Vara da 
Infância e Juventude, Siro Darlan. 
vai sair precedendo a ala de mães. 
Segundo o coordenador do Viva 
Rio. Rubem César Fernandes. as 
ai.is que representam a diversidade 
de opiniões e problemas da cidade 
têm um enredo comum que é o 
desejo do paz, mas não há qualquer 
ilusão que o dia seguinte será dife
rente. "Será apenas o começo de 
uma luta para arrecadar recursos 
para investir maci�-amente nas fave
las". disse Rubem César. 

A realirn1açào dos compromis
sos do Movimento Reage Rio para 
a refom1a da policia e a integração 
das favelas na cidade através de 
programas sociais foi a tõnica da 

às 16h. Nas escolas municipais e na 
maioria dos colégios e faculdades 
particulares. as turmas serão liberJ
das às 15h. 

A Polícia Militar recomenda a 
quem trabalha no Centro que na 
ten;a-fcira use o metrô. As aherJ
çôes no tr,insito do bairro começam 
às 1 �h. Além da Avenida Rio Bran
co - por onde seguirá a caminhada 
- um trecho da Avenida Presiden
te \largas - da Avenrda Passos até 
a Candefüra - também str.i li:d1a-

do para a concentração dos partici
pantes. As ruas transversais à Rio 
Branco e à Presidente Vargas serão 
Interditadas. Seicentos policiais 
orientarJo o trânsito no Centro 

Para facilitar participÚçào da 
população na marcha. o Metrô vai 
liberar as roletas. da, 15h às 16h. 
nas segumtes estaçõ.:s: Saens Pcria. 
São Francisco Xa,icr. Afonso Pe
na. Estácio. Praça 11. Glória. Catc
te. Largo do Machado. Flamengo_ 
Botafogo. Engenho da Rainha. 
lnhaúma. Dt'I Castilho. \lana d,1 
Graça. Triagem. Maracanã e São 
Cristóvão. Nas estações das b:ircas 
em Niterói. Paquetir e Ilha ào Go
,·crnador. n,io serú cobrada a pas- . 
sa�em daqueles que. entre 15h e 
1 ih. emharc.rrem em direç�o à Pra- ' 
1·a Quinze. A viagem de trem até a 
Centr.rl do Brasil será ún1uita. das 1 

l�h30 às 16. para aqu�l� que em-
b,1rc1rcm nas cstaçí¼:s d�. Be!ford 1 

R,,x,,. Gramaclw. S.rnta Cruz e JJ
pl"ri. Na \Olt:1 p:tra casa. St:í�l., co
hr:hfas p:bs:11,!i:ns 1ll1 ílll"lr11. I�tns e 
1':trc,,. 

última reunião dos coordenadores 
da marcha. Rubem César chamou a 
atenção para a palavra de ordem -
Um Milhão de Pessoas por wn Bi
lhão de Reais-. que passará a vi
gornr no dia ?:9. O sociólogo Her
bert de Souza. o Betinhe. disse que 
o lema. "mais do que uma rima, é 
uma solução. O governo federal 
não pode imaginar o Rio como 
mais uma cidade do Brasil. mas 
como a cidade do Brasil". Para Be
tinho. RS I bilhão mio é uma quan
tia exagerada. já que .. o governo 
retirou de seu cai.\a RS 4 bilhões 
para salvar o ba1Ko Nacional. O 
Rio é muito mais importante que o 
Nacionar·. disse. lembrando que 
um estudo feito durante o governo 
Satumino Braga calculou em USS 1 
bilhão o custo para a reurbanização 
de todas as favelas do Rio. 
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Betinho convoca os torcedores 
• Túlio e Chico
Buarque apoiam
ato no Maracanã

para a campanha Natal sem fo
me e estádio S<'lll l'iolência. da 
Ação da Cidadania Contra a 
Miséria e Pela Vida. O pontapé 
inicial da preliminar foi dado 
por Betinho. Chico Buarque e o 
atacante Túlio 

mvesumentos no Rio. 

D 
01s dias antes de ocupar a 
Avenida Rio Branco com 

a caminhada da paz. o movi
mento Reage Rio entrou em 
campo ontem no Maracanã. 
Com escretes de fazer inveja a 
muito clássico. os times Fome de 
Bola A (com camisas azuis) e 
Fome de Bola B (com camisas 
brancas) disputaram a panida 
que pret.-edeu o clássico Botafo
go X Vasco. As duas equipes 
costumam fazem apresentações 

"Não só a torcida do Botafo
go. mas a de todos os times do 
Rio estão convidadas para a ca
minhada". disse Betinho. O so
ciólogo e coordenador da Ação 
da Cidadania ressaltou a impor
tància do lema do movimento 
Reage Rio para o dia seguinte à 
caminhada: 1 milhão de pessoas 
nas ruas por RS l bilhão em 

O Jogo acabou 3 X l para o 
time Fome de Bola A. que esca
lou Chico Buarque. Roberto Di
namite. F.igner. o ex-jogador do 
Flamengo César Lemos e Carli
nhos Vergueiro. De presenças 
ilustres. o Fome de Bola B apre
sentou os atores Du Moscovis e 
Ângelo Antônio. o cantor Léo 
Jaime e os músicos Dado Villa 
Lobo, e Toni Platão. Vinicius 
França - empresário de Chico 
Buarque - e César Lemos fize
ram os gols do Fome de Bola A. 
Dado Vi lia Lobos diminuiu para 
o Fome de Bola B. 

Firmas vão 

ter esquema 

de furgões 

i:aha ck srguranç,1 não serâ 
d1..-sculpa para ninguém 
deixar de ir ao Reage Rio. 
As empresas Ol)<'radoras de 
sen1ço de furg&.� - que 
transportam clientes para 
shows e peças de teatro -
estão organizando grupos 
de ida e voha à caminhada. 
A Best Lifr Way já fechou 
um micro§nibus para 26 
integrantes da Raça 
Rubro-Negra. A J(" Tur e 
Entre Amigos também vão 
transportar os participantes 
da passeata. só que não 
pretendem cobrar pc:lo 
s.:rviço. A Entre Amigo, 
e,,i;í convidando 1 � 
senhora, que há mu110 
tempo viajam com a 
empresa. A K Tour 
também pretende deixar 
uma Topic disponível para 
os participantes da passeata 
Reage Rio. sendo que as · 
do,c primeiras pessoas que 
ligarem querendo ir ao ato 
lerão transporte gratuito. 

Organizadores fazem 
ensaio na Rio Branco 
P.1r.1 fa,er o reconhecimento do terreno que amanhã será 
palrn da caminhada pela pa,. organi1;idores e represen
tant,"> de vúrias entidades estiveram ontem na Avenida 
R1\l Br.111co. Retinho fez questão de segurar uma camiseta 
em prote,10 pela ausência de Caio Ferraz. diretor da Casa 
da Paz. devido à ameaças de monc. 'Ja pista quase vazia 
da Rio Branco. o presidente da Federaç-jo das Favelas do 
Rio. João Passos. dividiu o espaço com o publicitário 
Roberto Mt'<iina e o DJ Marlhoro. rcpn.-scntante dos 
funkeiros. O prt-sidenle da Associaç:io de Moradores do 
Morro do Chapéu Mangueira. Jaime dos Sanl!'S. confra
ternizou com a ginasta Luiza Parente. Dona 'Jeuma. da 
Mangueira. fez questão de compam:er ao 1'11.mio. Apesar 
de doente. era uma das mais animadas . .. Tomara que tudo 
dé certo. Estes meninos estão precisando mesmo de pa, e 
nós também. 'Junca é demais ter esperança .

.
. disse Dona 

\cuma. de mãos dadas com a atri, Joana Fomm e com 
Vera Flores. uma das mãe de Acari 

Clube de Engenharia quer 
empregos contra violência 

(J Clube de Engenharia iden1irica a causa da violén.:1a: a 
falta de empregos. Por isso. ;.:u, a,soeiados caminharão 
pda pa, amanhã levando uma r�m.a rom a sc�uinte 
in�rn;ào: -- nnprego = - rit,/c;uáa. Raymundo de 
Oh,eira. presidente da entidade criada há 115 anos. está 
con,.icando os 15 mil en�enhciros associados para a 
caminhada. A ala do Clube de Engenharia contará 
também com estudantes de Engenharia e Ar�4itclura. 

Meninos da 

São Martinho 

vão à marcha 

··canJclúria Nunca Mais ... 
com este lema estampado 
numa faixa. cerca '-k 50 
mcnrnos dl" rua atendidos 
pela Fundaç:io Süo 
Maninho participarão da 
Caminhada Rcaee Rio. 
Vc:-ttindo camisclas 
branca,. l!arotos e !!a rotas 
qw.: �ofn .. ·;am a vio�ncia 
da, ruas e da falta de teto 
\·ão expor a sua adesão à 
idéia de paciricação da 
cidade. Segundo o 
coordenador geral da São 
Martinho. Roberto José 
do, Santos. durante todo o 
més foi feito um trabalho 
de prcpa ração com os 
nu.:rwn:�. que têm 
d11ículdade cm acredi1ar na 
,·:ihdaJe do movimento. 
por se sentirem excluídos 
da ,ociedade. 
··con,crsamos bastante 
para que os garotos 
percebessem a importãncia 
<ll" terem a consciC'ncia 4uc j 
wmbém fazem parle de um 
1od0.. · 

Falta 1 dia 
para o Rio mudar 
- · - do vermelho 

REAGE 

'RiO 

pro branco. 
/J1,1 ..!S ti\ I h11rt1, J/11 l t1J1dc/fln11 11111 1111/l,.,1,, d, Í'''""'' t ,,,. l·,1111111/1,11· J•,·l,1 J1,1 1 1 , ,/1 
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O mês de novembro foi o período em que a população mais 
colaborou com a polícia. Em 22 dias,foram 4.455 ligações. 

Estudantes e funkeiros 
formam a primeira ala da 
marcha. A concentração será 
no lado ímpar da Avenida 

Presidente Vargas, entre 
�.....,_.-· a Avenida Rio Branco e 

a Rua Miguel Couto. 

Terceira Idade 
Aposentados e grupos de 
idosos seguem atrás dos 
jovens. Eles se concentram 
no lado par da Avenida 
Presidente Vargas, entre a 
Avenida Rio Branco e a Rua 
Miguel Couto. 

Ala formada por sambistas, 
artistas de circo, grupos de 
teatro de rua e drag queens. 
A concentração será no lado 
ímpar da Avenida Presidente 
Vargas, esquina com Rua 
Urug1,1aiana. 

Associações de moradores e 
favelados formam a quarta ala F,,,,;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;:, 

do Reage Rio. Eles se 
concentram no lado par da 
Avenida Presidente 

Depois das drogas, os roubos e furtos de automóveis são os mais 
denunciados pela população: 1.159 pessoas já ligaram por este motivo 

Quatro ambulâncias estarão na marcha: 

• Uma acompanhará a comissão de frente
• Outra, com banheiro químico ao lado, ficará
próxima à Candelária, no lado par da
Avenida Presidente Vargas

• A terceira, também ao lado de um banheiro
químico, estará estacionada na esquina das
avenidas Rio Branco e Nilo Peçanha

• A última ambulância com banheiro
químico ficará na esquina da
Avenida Rio Branco com
Rua Santa Luzia



O grupo se concentra no 
lado par da Avenida 
Presidente Vargas, esquina 
com Rua Miguel Couto. 

Esportes 
Atletas e sócios de clubes e 
associações desportivas se 

Ala formada por entidades como a Ordem 
dos Advogados do Brasil e a 
Associação Brasileira de 
Imprensa. A concentração 
também será na Avenida Rio 

Caravanas 
do Interior 
Os grupos que 
vierem de outras 
cidades do estado 

para a marcha se 
concentrarão no lado 
ímpar da Avenida 
Presidente Vargas, 
esquina com Avenida 
Passos. 

O pessoal da 
Comlurb fecha 
a passeata 
varrendo a 
avenida. 

Metrô: 
é a melhor opção de transporte até a caminhada. Das 15h às 16h, 
as roletas estarão liberadas nas estações Saens Pena, São 
Francisco Xavier, Afonso Pena, Estácio, Praça 11, Glória, Catete, 
Largo do Machado, Flamengo, Botafogo, Engenho da Rainha, 
lnhaúma, Dei Castilho, Maria da Graça, Triagem, Maracanã e São 
Cristóvão. Na volta para casa, será cobrada a passagem em todas 
as estações. 

Trens: 
a viagem até a Central do Brasil 
será gratuita. Das 14h30 às 
16h, as roletas estarão 
liberadas nas estações de 
Belford Roxo, Gramacho, Santa 
Cruz e Japeri. 

. Barcas: 
nas estações de Niterói, 
Paquetá e Ilha do Governador, 
não será cobrada a passagem 
daqueles que, entre 15h e 17h, · 
embarcarem em direção à 
Praça 15. 

%6It aa O'H8WHAON ':Ta 9'7' 
·-
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Entre os dias 4 de setembro e 12 de novembro, o número de denúncias 
c_resceu sem parar: a média diária em cada semana passou de 26 para 218 

São freq4entes as ligaçõe�_par.a de.n.unciar à polícia a ação de 
assassind-p e grupos de e;xtermínio: 721 ( 6,5%) {{fé qúartajeira 

O tambor do Rio 1 • 

. • Se a cidade é a caixa de ressonância do país, o eixo Candelária-Cinelândia é o local onde se amplifica· a çidadania dos capoc 
·- ·. ----------------- . . 

. ·' ' '  . l . . '· 

PAULA AUTRAN 

A caminhada não poderia ter outro endereço. Só o 
eixo entre a Candelária e a Cinelândia, ao longo da .
Rio Branco, é capaz de atrair pessoas tão diferentes em
torno de um objetivo comum. A vocação para mani
festações políticas começou em 1930, na revolução que 
levou Vargas ao poder, quando os g<!.úchos simboliza-·
ram a vitória amarrando seus cavalos no Obelisco da
Cinelândia. Daí para o comício Diretas Já, corri l
milhão de pessoas, foi um pulo. 

Se o Rio é a caixa de ressonância do país, o eixo .
Cinelândia-Candelária é o tambor da cidade. Nenhum
outro lugar ecoa melhor suas reivindicações. Uma das
primeiras grandes manifestações foi a recepção aos
pracinhas, que desfilaram ali em 45, ao voltarem da II
Guerra. "Foi um dos maiores acontecimentos da vida 
da nossa metrópole, fazendo vibrar às raias do delírio·
as emoções espontâneas e patrióticas do povo da nossa
invicta Sebastianópolis", resumiu o JORNAL DO
BRASIL. 

Palavras que se encaixariam nas passeatas dos 100
mil - que em 68 reuniu de estudantes e intelectuais à
donas-de-casa e garis em protesto contra a a ditadura
- ou do impeachment de Fernando Collor, em 92,
quando os estudantes pintaram a cara para marcar sua
volta às ruas com irreverência � criatividade. A Cine
lândia não teve como escapar da intimidade com poder 
e cultura, cercado por prédios como o Palácio Monroe.
- sede do Senado até ser demolido, em 76-, o Teatro
Municipal e a Biblioteca Nacional. A mistura de povo,
poder e cultura deu em democracia. 

Mas antes da abertura da Avenida Rio Branco -
Central, em 1905 -, os cariocas tinham outros tambo
res. "Até a Independência, a Praça 15 era o grande
palco popular, substituída pelo Campo de Santana e
pela Praça Tiradentes durante o Império", conta o
historiador Milton Teixeira. As primeiras manifesta
ções populares na avenida nem sempre fçram reiyjndi-,, .. 
catórias. Em 4 de julho de 1914, brasileiros comemora-: . · .
ram ali a independência dos Estados Unidos! Visit<\n-· ..tes ilustres também brilhavam: em 1920,.o rei Albert.o, , -
da Bélgica, desfilou para 30 mil pessoas.
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verba ara o Rio
Presidente dará apoio formal à luta contra a violência no estado,

antecipando um programa especial para reforçar a segurança

LEANDRO FORTES 

�ASÍL1A - O presidente Fernando 
�nnque Cardoso vai anunciar até 0

d�da �anifestação contra a vi�lência 

lf �age Rio, �o próximo dia 28, um pro
.· i:,rama especial de repasse de verbas pa

ra_ reforça� o sistema de segurança pú-
�!1ca do Rio de Janeiro. Fernando Hen
nq ue recebe, hoje pela manhã, represen
ta�t�s ,d? movimento Viva Rio e do 
Mm1steno da Justiça,.e vai apoiar for
malmente a reação da sociedade carioca 
contra a violência no estado. o valor 
de�ses recursos extras ainda não foi de
fimdo, mas sua destinação já é certa: 
reaparelhamento das polícias Civil e Fe
d_�r�I, e expansão do complexo peniten
c1ano do estado. 

. esponsável pela iniciativa de levar 
o �..coordenador do Viva Rio, Rubem
Cesar Fernandes, hoje ao Palácio do 
��nalto, o chefe de gabinete do Minis
teno da Justiça, José Gregori, revelou 
que os recursos a sere� repassados pelo 
gover�o �ederal ao Rio, em caráter de 
emer�encia, estavam previstos para se
rem liberados apenas em 1997. 

_ �'Vamos antecipar para 1996 para 
?emonStrar que o governo federal está 
mteressado em ajudar a cidade" disse 
Grego ri. 

' 

Segundo ele, o Tesouro liberou este 
ano,. cerca de R$ 5 milhões para O go
verno fluminense visando melhorar ' 

Rubem César 

c�nversa hoje 

pri�ci�al�e�te, a parte de investigação 
e cnmrnahst1ca das polícias. 

José Gregori aproveitou o feriado de 
0?t�m para passar o dia reunido com 
�anos sec�etários do Ministério da Jus
tiça _e, assim, iniciar a avaliação sobre 
9uai� recursos poderão ser liberados 
1med1atamente para O Rio _ e de onde 
eles P?derão sai�-� Hoje, às l lh30min, 
ele tera uma reumao com o secretário de 
Com�nicação da Presidência, embaixa
dor Sergio Amaral, para definir, ao lado 
do coordenador Rubem César Fernan
des, quais são as prioridades do gover
no estadual n� área de segurança públi
ca para, entao, começar a definir o 
13:ontante exato de dinheiro que precisa-
ra ser destmado ao setor. 
. A , ajuda de emergência ao Rio foi
mclmda no Plano Nacional de Direitos 
1:{uman�s, coordenado por José Grego
n ª pedido do próprio presidente Fer
nan?o !ienrique Cardoso, cuja primeira 
reahzaçao (01 a aprovação; pelo Con
gr�sso �acional, do projeto de lei insti
tumdo mdenizações para as famílias dos 
desaparecidos políticos durante O re!ri
me �ilitar (I 964-1985). Também vão 
part1c1par da reunião no Palácio do Pla
nai!º os se�retá:ios de Planejamento de 
Açoes Nac1ona1s de Segurança Nacio
n�I, &eneral Tai:noyo Pereira Neves, e de 
D1re1tos da Cidadania, Luiza Nagib 
Eluf. 

"Em primeiro lugar, temos que dis
cutir a fiscalização das fronteiras, pois o 
contrabando de armas e drogas é é prin
cipal fonte dos problemas no Rio. Coi-

COID pres1·dente bit isso é função feder,al", avalia Ru-
bem. Segundo o antropologo, embora o 

O antropólogo Rubem César Fer- g�ern? já t�nha _recon�ecid? a gravida

nafides preparou uma concisa mas sig- d -�ª s1�uaçao� am?,� nao f?t defla�rada

nificativa pauta para sua conversa de uma açao efetiva. E ,P:ec1so reumr r�

hoje, em Brasília, com O presidente Fer- c�sos par�, q:1e a Pohc1a Federal, Poh

nando Henrique Cardoso. Coordena- ci:tRod�v1ana e Forças Armadas tra

dof �o Viva Rio, uma das entidades que b_ajpem Juntas. Em vez de oc:1par a

organizam a caminhada Reage Rio _ cidade, que ocupem as fronteiras. A

Um· Milhão de Pessoas na Rua Pela 
P1T. Rubem César fixou em três pontos 
b�cos as necessidades do Rio que têm 
a ver com ações federais. 

Marin�a, _ no mar, a Aeronáutica, no ar 
e o Exercito, na terra", disse. Para Ru
bem, º. problema se tornou de seguran
ça nacional � merece ser atacado com 
toda a capacidade das Forças Armadas 
"que têm evitado se engajar nesse traba� 
!ho._ Viyemos uma época de transição
1�stituc1?�al. Algumas instituições es
tao fra�hzadas. A gente não pode espe
rar mais. As F(?rç�s _Armadas têm que 
dar �ma c0ntnbu1çao ao presidente, 
que e o seu comandante supremo", ar
gumenta. 

O segundo PQnto da reunião será 
centrado na mobilização de recursos 
para segurança no Rio. "Mas são recur
sos para o custeio, recursos humanos 
não materiais. Com salários mais dig� 
nos para os policiais, p�ra que se possa 

· ter moral para cobrar. E preciso encon
trar 0� �e�o� para isso", diz. A atuação
do Mmisteno da Justiça também será
te�� d,a _conversa com o presidente. "O
Mm1steno tem que contribuir com a
mobiliza_ção para a aplicação de penas
alterna�vas, botando para trabalhar
quem n�o cometeu crime hediondo. A
mode�mzação que o Ministério pode
fazer e uma boa resposta para os pro
blem�s da superlotação de presídios",
acredita. 
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Convocação terá .. :· 
reforço de.rádios ... 

. , . comUDitar1as 
As rádios comunitárias de 70 comuni

dades carentes do Rio - 28 delas em 
favelas-, também se engajaram no Movi
mento Reage Rio. Desde ontem, a Asso
ciação Ar Livre, que reúne todas as emis
soras, deu seu aval à caminhada pela paz e 
pediu a seus associados que a divulguem. 
A primeira a colocar no ar a mensagem 
pela pacificação do Rio foi a Rádio Comu
nitária da Maré, em Bonsucesso, onde o 
coordenador do Viva Rio, Rubem César 
Fernandes explicou em entrevista os obje
tivos do movimento. 

Entusiasmado com a adesão das comu
nidades carentes, Rubem César pediu aos 
ouvintes da Maré- que se espalham num 
raio de 10 quilômetros - apoio e compa
recimento ao ato do dia 28. Rubem esteve 
na Maré com o presidente da Ar Livre, 
Sebastião Santos. "Essas rádios são efica
zes porque estão perto das pessoas. Divlib 
gam anúncios e notas sobre o que acontece· 
no local e, por isso, são reconhecidas como: 
parte da comunidade", disse Rubem. 

...... -y;-
,. ·,,:'\A t. bu 11-K "SlL 

l.,a,a: _) /a . _ .::f �-- I ?i:i 

Caderao _____ Pá1.J (o 

Mensag�ns pela 
futernet para a 
marcha da paz 

A conferência aberta pela agência 
propaganda Artplan na rede interna�io�a 
de computadores Internet, com o obJet1vo 
de· receber sugestões para o moviment 
Reage Rio - Um Milhão de Pessoas 
Rua pela Paz, teve boa recepti�idade �n�r 
os usuários da rede. Foram enviadas vana 
mensagens parabenizando os organizado
res do movimento e sugerindo que a popu
lação do Rio use alguma peça de roupa 
branca na marcha pela paz do próximo dia 
28, no Centro da cidade. 

A universitária Alessandra Oliveira en
viou mensagem elogiando os organizado
res do movimento e pediu para que ni-ir 
guém esmoreça. "Estaremos lá, conÍlantes 
de que só o grito não dá espaço ao silêncio! 
E o Rio precisa deste grito", escreveu. Jia
publicitária Elizabeth Jencarelli, destacou 
que o movimento veio em boa hora e que: 
não basta só reclamar da violência. Ela 
sugeriu .o uso de fitas brancas nas roupas, 
no pulso, nas antenas dos carros e a panos 
brancos nas janelas das casas ... A gente vai 
ganhar essa luta no grito'·. incentivou. 

O jornalista e triatleta Márcio Carril��-. 
de Macédo também elogiou o movimento 
mas apontou outras providências. "Acho 
que o buraco da violência no Rio é mais. 
embaixo. Há o contrabando de armas pe: 
sadas, o trá[ico e o consumo de drogas é 
mais um monte de coisas que contribuem 
para a situação limite em que chegamos·: 
Vamos ver se a manifestação do dia 28 
pelo menos recupera um pouco a auto-estj7 

· ma d carioca".
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l\Ianif estação 
terá apoio da 
rede hoteleira 

Os hotéis cariocas também vão 
adérir ao Reage Rio. Em reunião na 
terça-feira à noite, a Associação dos 
Hotéis de Turismo (AHT), que reúne 
os hotéis de 4 e 5 estrelas decidiu 
participar da convocação para a cami
nhada do dia 28. A partir da próxima 
semana, ós hotéis de luxo terão faixas 
brancas com a palavra paz em suas 
fachadas, em apoio à idéia lançada 
pela agência Artplan, que já colocou 
· faixa semelhante em sua sede, na La-
goa.

Segundo Álvaro Bezerra de Melo,
presidente da associação e sócio da
cadeia Othon, todos os funcionários
dos hotéis serão liberados no dia 28, às
15h:tpara que participem da caminha
da· no Centro. Entre os hotéis que
adêriram ao movimento estão o Inter
continental, o Copacabana Palace, o
Glória, o Meridien, o Ceasar Park, o

Como aderir 

Informações sobre o Reage Rio 
com as seguintes entidades: 
Viva Rio- 265-5004' . 
Centro Brasileiro de Defesa da 
Criança e do Adolescente :_ 220-
9003 
Ação da Cidadania contra a Vio
lência - 551-6107 
Casa da Paz - 973-1295 
Federação das Favelas do Rio de 
Janeiro - 224-6026 
Fábrica de Esperança - 371-
2921 ramal 234 
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Sol Ipanema e o Rio Othon. Além 
deles, todos os nove estabelecimentos 
da cadeia Othon, entre eles, Califór-

. nia, Olinda e Trocadero, também se 
engajaram no Reage Rio. 

"Vamos aos hotéis para falar com 
nossos funcionários sobre a importân
cia do movimento. Tem que ser uma 
demonstração de toda a sociedade, de 
todas as classes sociais. Seria bom se 
conseguíssemos de fato um milhão de 
pessoas na rua. Uma manifestação 
dessa não é só da burguesia. Isso diz 
respeito tam,bém às comunidades ca
rentes", diz Alvaro. 

Os hotéis produzirão adesivos com 
o símbolo de Reage Rio e o telefone
do Disque-Denúncia para distribuírem
aos hóspedes. "Vamos colocar os ade
sivos nos telefones e na correspondên
cia dos hotéis. Achô que temos que
fazer a maior promoção do Disque
Denúncia. Se a população se engajar
na campánha teremos ótimos resulta
dos", acredita Álvaro Bezerra. Segun
do o hoteleiro, é preciso que se divul
gue cada vez mais o Disque-Denúncia
junto às comunidades carentes, para
que as pessoas saibam que não há
perigo de participarem.

DO prefeito César Maia anunciou on
tem que vai liberar os funcionários muni
cipais às 15 horas do próximo dia 28 para 
que eles possam participar da manifesta
ção do movimento Reage Rio. Na noite 
da última terça-feira, César esteve reuni
do com líderes do movimento como o 
publicitário Roberto Medina. Ontem, du
rante a gravação de um programa de 
rádio, ele alertou a população da cidade 
para que não deixe o movimento se trans
formar em uma procissão que termine 
nela mesma. 
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A adesão que 
vem das areias 
de Copacabana 

No dia 28, a os adeptos da Unibiótica 
irão se transferir das areias da Praia de 
Copacabana para o asfalto do Centro da 
cidade. Ontem, eles comunicaram oficial
n2en!e sua adesão ao Reage Rio. A previ
sao e de'que cerca de 300 pessoas partici
parão da passeata da paz que sairá da 
Candelária em direção à CineJândia. ''O 
Reage Rio é saúde e tem tudo a ver com a 
filosofia da Uni biótica. O Rio estava doen
t� e precisava se curar com harmonia, ética 
e P�.triotismo", disse Neide Brilho, que
frequenta as aulas de Unibiótica desde 93 
quando o coreano Jong Suk Yun difundi� 
sua filosofia no Rio. 

· Segundo Neide, a base da Unibiótica é
o combate às doenças através da natureza,
da vida e da saúde. "Os exercícios fazem as
pessoas se voltarem para dentro de si. Esta
auto-análise desperta o ímpeto de vida e
fortalece os genes", explicou. Para Neide,

. o Reage Rio é basicamente isso. "É a
maneira certa de a cidade despertar, se

protegendo e ao mesmo tempo reagindo", 
acrescentou. 

Ontem, no início e n� final da aula 
realizada na esquina da Avenida Atlântica 
com a Rua Figueiredo de Magalhães, os 
adeptos da Unibiótica cantaram o Hino 
Nacional. No centro do "círculo de ener
gia" formado pelos alunos, uma professora 
balançava duas bandeiras do Brasil. Finca
das na areia da praia, placas indicavam as 
palavras de ordem da Unibiótica: fé, bon
dade, alegria, progresso, verdade e espe
rança. No calçadão, pedestres mais patrió-. 
ticos se juntaram ao grupo para cantar o 
hino. Ao final, todos aplaudiram a iniciati
va. 

O grupo religioso Muralhas de Jericó 
também pretende aderir ao movimento. 
Ontem à tarde seus integrantes rezaram e 
cantaram no Corcovado pedindo paz para' 
a cidade. "O movimento da sociedade é 
muito- importante neste momento", afir
mou a co9rdenadora do grupo, Guadalupe 
Benites. O Muralhas de Jericó foi criado há 
dois anos e hoje tem 120 fieis noo Rio. 
Com faixas e cartazes, mais de 20 fieis do 
Muralhas de Jericó chamavam a atenção 
dos turistas, que visitavam o cartão postal 
da cidade, para o problema da violência. 
"Vamos comparecer à passeata de branco 
para orar pela paz", afirmou Benites. 
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"O Disque-Denúncia dev� ser encarado com muita seriedade, 
pois é uma·oportunidade de lutar contra toda essa violência." 

"Espero que o Disque-Denúncia sirva de e;;ei;;;!o 
para a mudança que todo o mundo quer para o Rio.'� 

1 

peputados e senadores fluminenses sobem rampa do Congresso num 

demonstração de ·solidariedade 'ao movimento Reage Rio 
BRASÍLIA - Apesar das diferenças par- eia no Rio é um problema nacional, já que eia precisa de mais atenção e engajamento

tidárias, a bancada federal demonstrou ai- a cidade é o cartão postal do país. Se a do governo. "A violência no Rio precisa
to grau de coesão. Deputados e senadores imagem do Rio vai mal no ex,terior, o país ser tratada com a mesma importância que
ocuparam ontem a rampa do Congresso, também vai mal", disse Medina. se dá aos bancos. Se o governo mobiliza o
numa manifestação de solidariedade à ca- Pressão - Já o deputado Moreira dinheiro do contribuinte para sanear o
minhada do Reage Rio contra a violência Franco (PMDB-RJ) disse que o apoio dos sistema financeiro e apoiar os bancos,
na cidade. "A idéia é mostrar que a banca- parlamentares à manifestação popular não obrigaforiamente, tem que b0tar dinheiro
da está unida para resolver o problema da é suficiente para acabar com a viol�ncia. para acabar com a insegurança do cario
violência, já que este é um tema sério, mas Moreira afirmou que a bancada fluminen- ca", concluiu Moreira, que está articulan
nem sempre tratado com seriedade", disse se deve pressionar o governo para liberar do uma audiência da bancada fluminense
o deputado Miro Teixeira (PDT-RJ). verbas para equipar a polícia e melhorar os ·com o presidertte Fernando Henrique Car-

o movimento Reage Rio, segundo Ru- salários dos policiais no estado. "Precisa- doso após a passeata. Eles pedirão o repas
bem Medina (PFL-RJ), conseguiu apoio mos de apoio financeiro. O resto é nhém- se de verbas federais para o estado. 
também de deputados de outros estados nhém-nhém, como disse Fernando Henri- Alguns parlamentares do Rio vão pro
como os tucanos Aécio Neves, (MG) e que, e masturbação sociológica, como dis- por também uma reunião com o ministro 
Arth,ur Virgílio Neto (AM), que promete- se o ministro Sérgio Motta", afirmou. da Justiça, Nelson Jobim, para discutir 
ram comparecer à caminhada. "A violên- Segundo Moreira, a ciuestão da violên- mudanças no Código Penal, 
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Favelas vão 
n�ticipar da 
manifestação 

Representantes de moradores de fa
vilás do Rio colocaram um ponto final 
ml'�n'l:eaça de boicote à marcha do Rea
gê'R'.íó'. Ontem, a Federação das Fave
làs 1dó1 

Rio de Janeiro (Faferj) oficiali
zo� ao,coordenador do Reage Rio, Ru
béliileésar Fernandes, a participação na 
cámfíµlada contra a violência. Assim, os 
que-temiam uma manifestação exclusiva 
da--dasse média, e, com isso, o esvazia
nieiítô''da marcha, já podem ficar tran
qüilõ'.s. 
· ,'Jos favelados vão às ruas por uma

causa1 única de toda a cidade: a paz", 
afinnou o presidente da Faferj, João 
Passos. Na semana passada, a entidade 
decrdrrá não aderir )lO Reage Rio em 
fun9ãb de o governador Marcello Alen
car ter'desaprovado uma reunião reivin
dicada pelos favelados com os 28 co
mancfühtes de batalhões qe PM. Na reu
niãó{ eles questi'onariam a ação da PM 
nas-favelas.· 

Segundo Rubem César, a participa
çao aãs favelas é vital para o sucesso da 
caminhada. "Ou o povo da favela acre
dita'. ·ria reunificação do Rio ou todos 
·nós; favelados ou não, estamos perdi
dos". P�ra ele, os favelados são os que
mais sofrem com a violência e, por isso,
tem' füdas as razões para serem céticqs.
''Agora, eles estão dando mais um voto

de oonfiança à cidade".
"Se'gundo João Passos, pe!G menos a

metade' das favelas do Rio estará repre
sentada na marcha. Além da reunião
corrfll PM, que ocorrerá após a mani
fes'tação, a Faferj �onseguiu tamb_é� 
um encontro com lideres empresana1s.
para a discussão de projetos sociais em
áreas-de população carente. 
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.qü-a-pintadas 
v;qJtam às ruas, 
ag�ra pela paz 

Jj
ºº

qia é 28 de novembro. Cerca de 
100 .mil estudantes se concentram na 
Avenida Presidente Vargas e se dirigem 
à �10 Branco. Embora a data seja dife-

\J(>lt \, . -rentey,o traJeto e os personagens sao os 
mesmos. Substituindo a bandeira do 
img�chement pela da paz, os estudantes 
do ,$io prometem voltar às ruas na 
próxima terça-feira. Só que desta vez 
com as caras pintadas de branco. On
tem

1 
representantes da União Nacional 

dos, Estudantes (UNE), da União Esta
dual dos EstudaJ!tes (UEE), da União 
Br�.s\lçira dos Estudantes Secundaristas 
e d,él A��ociação Municipal de Estudan
tes Seoundaristas acertaram a participa
ção na caminhada de terça-feira. 

Í�egrando a Ala da Juventude, os 
estudantes trarão como abre-alas uma 
faixa de 10 metros destacando a impor
tân&íA. do primeiro emprego. "Atual
mente- temos 100 mil jovens trabalhan
do no tráfico de drogas. Isto também é 
umã. .violência", ressaltou o presidente 
da .UÊ-E, Ricardo Cappelli. Na opinião 
dos líderes estudantis, violência não é só 
crÍl!)ftiaJidade e a solução não é apenas 
apar,�ar a polícia. 

"Acl1amos positiva a manifestação 
pela. paz, mas temos que atacar as cau
sas Jt, não só as conseqüências", acres
centou o ex-presidente da UNE, Fer
nanrl:o Gusmão. Daí, a luta pela educa
ção .. ;ptila criação de empregos e o com
batera ·fome e à miséria. "A sociedade 
tem-que mostrar que nã9 está acuada 
trancada dentro de casa. E fundamental 
tomaI11para si a questão da violencia 
mostrando que o problema não é do 
governo A ou B", disse. 

Para, frisar o porquê do apoio à ca
minhada, já estão sendo preparados1• 

panfletos, faixas e cartazes que serão 
distLiqüídos aos participant'es. "Pedir· 
umai eficiente política de primeiro em
pregq·é uma fonna de evitar que o 
jovem. se torne avião na boça de fumo. 
Proltl&tar contra o abandono da Educa
ção -é-tentar impedir que os menores 
aprel1dam a roubar antes de qualquer 
outiia· .coisa", acrescentou ele. Segundo 
Fenmnclo, a mobilização nas escolas 
secundaristas e nas universidades já está 
sendo.feita. No dia da caminhada, eles 
pretendem fazer um arrastãQ da paz
com 'quatro carros de som até a Pres_i
dente Vargas, na altura da Rua Uru
guaiana. 
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Aderbal freire, Sérgio Santana, Betinho, Marcos Winter, Antônio Grassi e Lucy Mafda acertaram a participação dos artistas 

• Coral encerrará· a marcha·

• 

A caminhada pela paz, organizada pelo 
movimento Reage Rio, será encerrada com 
uma apresentação do Coral Canarinhos de 
Petrópolis, na Cinelândia. A informação 
foi df!da, ontem, pelo sociólogo Herbert de 
Souza, o Betinho, coordenador da Ação 
pela cidadania contra a miséria e pela vida 
e um dos articuladores do Reage Rio. Um 
palanque será montado para a apresenta
ção do coral e, segundo Betinho, não have
rá discursos no encerramento da marcha 
da próxima terça-feira pela Avenida Rio 

apenas os carrinhos de bebês, que abrirão 
a marcha. 

Entre os que confirmaram presença na 
caminhada estão Aderbal Freire Filho, 
Antonio Callado, José Mayer,José Wilker, 
Letícia Sabatela, Marieta Severo, Natália 
Timberg,. Oscar I';riemeyer, Paulo José e 
Zezé Polessa. Eles vão se concentra às 16h, 
na esquina das avenidas Rio Branco e 
Presidente Vargas, e na Cinelândia subirão 
ao palanque dos meninos cantores. 

Segundo Betinho, a caminhada deverá 
ter como resultados imediatos a reformula
ção da polícia e a injeção de recursos do 
governo federal na cidade. "O Rio precisa 
de recursos para enfrentar suas emergên
, cias. O governo federal tem que encontra� 
recursos para colocar no Rio, senão, va
mos lá fazer um comício na porta do Serra 
(José Serra, ministro do Planejamento)", 
disse. 

Branco. · 
O grupo de atores, escritores, diretores, 

intelectuais e artistas plásticos que partici
parão da caminhada pela paz Rio formará 
a primeira ala da marcha que seguirá da 
Candelária à Cinelândia. De braços dados, 
eles estarão vestidos com camisetas da 
Ação da Cidadania, c9m a estampa Fome
-=- a maior violência. A sua frente estarão 

As galeras funk também aderiram ao 
Reage Rio. Eles se reúnem hoje, às 13h, 

· nas escadarias da Candelária, para definir
os últimos detalhes de sua participação na
caminhada. Ontem, as galeras começaram
a distribuir o manifestô Porque caminha

mos, no qual afirmam que a marcha "per
mite a mágica de aprÔximar os diferen
tes".

Ele acredita também que a caminhada 
representará ainda o início de·uma mudan
ça nas relações entre a classe média e os 
pobres: "Temos problemas comuns". Con
vencido de que a marcha poderá reunir 1 

• milhão de pessoas, Betinho está otimista
com os resultados da mobilização. "Há
quem tema que esta manifestação se trans
forme em uma cobrança muito forte, mas
gente na rua é sinônimo de mudança na
certa". diz ele.

Guimas inicia Especialista paulista faz questão de vir 
mobilização de O coordenador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São 
funcionários . 

Paulo (USP), Paulo Sérgio Pinheiro, faz questão de participar da caminhada 
Reage Rio. "A população deve ir às ruas, pois não basta votar e participar 

A partir de hoje, garçons e politicamente", disse Pinheiro, acrescentando que "é essencial para a democracia 
gerentes dos três restaurantes o povo pressionar os governantes pelo atendimento de suas necessidades
Guimas da cidade vão usar fundamentais, entre elas a segurança pública". Na avaliação do professor, a
fitinhas brancas no marcha se realiza num momento exc_epcional. "A manifestação ocorre
peito com a exatamente quando o Rio tem o privilégio de ter um chefe de Polícia Civil como
frase "Reage Rio". A idéia foi Hélio Luz, que procura agir com transparência e luta contra a corrupção, a
do proprietário da casa, Chico tortura e a instrumentalização da polícia pelas elites", disse Pinheiro. Supervisor
Mascarenhas, que de redação do Programa Naéional de Direitos Humanos, que está sendopretende ir à 

preparado pelo Mi-nistério da Justiça, Pinheiro vai interromper seu trabalho parapasseata junto com todos os 

Maluf mandará 
representante 
oficial ao Rio 

O prefeito de São Paulo, Paulo 
Maluf, não poderá participar 
do Reçige Rio, mas vai enviar 
um representante oficial da 
prefeitura. Já o presidente da 
Assembléia Legislativa de São 
Paulo. Ricardo 
Tripoli, quer 
vir ao Rio, pois é muito amigo 
do presidente da Alerj, Sérgio 
Cabral Filho. seus funcionários. participar da caminhada. "Todos os cidadãos devem apoiar essa _manifestação".

------ ------------
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Comissão de 

freHte não vai 

mais ter bebês 
A comissão de frente formada por 

bebês da creche Paulo de Tarso, da: 
favela Pavão/Pavãozinho, em Ipanema, 
vai ficar de fora da caminhada do Rea
ge Rio. A decisão foi do Juiz Siro Dar
lan, da lª Vara da Infância e Juventude. 
"Não vou admitir a presença .de bebês 
na marcha, pois expõe as crianças e não 
há como garantir a segurança delas", 
justifica o juiz. 

A proibição, entretanto, só é para 
bebês. As crianças estão liberadas para 
participar da caminhada. "A marcha é 
para todos os cidadãos. Criança é cida
dã e tem todo o direito de participação 
política.", explica Siro Darlan. O coor
denador do Viva Rio, Rubem César 
Fernandes, pretende conversar com 
Darlan sobre o veto. "Apesar do ousa
dia do gesto, iríamos fornecer proteção 
aos bebês", explicou Rubem. 

Os magistrados também participarão 
da caminhada do dia 28. Juízes e desem
bargadores vão deixar de lado as togas 
e, vestidos com as camisas brancas da 
Associação dos Magistrados do Rio de 
Janeiro, formarão uma das alas da mar
cha. Magistrados estaduais, federais e 
do trabalho marcaram encontro para às 
15h, do dia 28, em frente ao Centro 
Cultural Banco do Brasil. 

· Já confirmaram presença no Reage
Rio os juízes Luiz Fernando Ribeiro, 
presidente da Associação dos Magistra
dos, .Maria Lúcia Karam, da 7ª Vara de 
Família, Eduardo Mair, do Tribunal de 
Alçada Criminal, e Sir-0 Darlan, um dos 
articuladores da participação dos ma
gistrados na marcha. Também já aderiu 
ao Reage Rio a Associação do Ministé
rio Público do Rio de Janeiro. 
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Anúncios são 

simples e com 

gente famosa 
Os publicitários que aderiram ao 

Reage Rio apresentaram ontem aos re
presentantes dos principais veículos de 
comunicação do Rio a campanha publi
citária da caminhada pela paz do dia 28. 
A simplicidade foi o quesito básico para 
a criação dos comerciais de TV - 1 O 
filmes, de 30 segundos cada, que come
çaram a ser veiculados anteontem - e 
dos anúncios para os jornais. "Todos 
abriram mão de seus cachês. Não têve 
dinheiro nenhum envolvido, só cidada
nia", ressaltou o presidente da Associa
ção Brasileira de Agências de Publicida
de, Jonas Suassuna. 

Nos comerciais gravados para a tele
visão, 10 personalidades - atore§, can
tores e jogadores de futebol - vestidas 
de branco convocam a população para 
a caminhada. "A campanha tem que ser 
simples e tocar a alma das pessoas. 
Escolhemos pessoas famosas pois elas 
têm facilidade de entrar nas casas e, 
anunciando que vão participar, dividem 
um compromisso com o telespectador", 
explicou Sílvio Matos, presidente do 
Clube de Criação do Rio de Janeiro. 
Numa segunda etapa, os comerciais 
mostrarão pessoas comuns, como em
presários, empregadas domésticas e of
fice-boys, convidando a·população para 
a caminhada do dia 28. 

Na elaboração da campanha para a 
mídia impressa, os publicitários opta
ram por ressaltar o dia da caminhada. 
O primeiro anúncio - em vermelho e 
com letras pretas - anuncia: "Faltam 
cinco dias para o Rio mudar do verme
lho pro branco". Nos dias seguintes, 
haverá uma contagem regressiva do dia 
da. marcha, com o vermelho cedendo 
espaço para o branco. No dia da cami
nhada, o anúncio será totalmente bran
co, com o seguinte texto: "Hoje, às 17h, 
na Candelária, 1 milhão de pessoas vão 
-caminhar pela paz e cobrir o Rio de
branco. Só falta você".

· Nos filmes para a TV, cada persona
lidade - Márcio Garcia, Alessandra
Negrini, Aléxia Deschamps, José Ma
yer, Zico, Miguel Falabella, Júnior, Ro
drigo Santoro, Ana Botafogo e Gilberto
Gil - recebeu um texto básico com a
possibilidade de alterá-lo de acordo
com sua sensibilidade. Os atores vão
anunciar suas adesões à campanha, ape
lando ainda para que todos usem bran
co no dia da caminhada.



Acadêmicos da 

Rocinha estará 

na caminhada 
A caminhada do Reage Rio vai acabar 

em samba. Vestidos de branco, cerca de 
300 ritmistas da Escola de Samba Acadê
micos da Rocinha, acompanhados de 50 
baianas, passistas, porta-bandeira e mes
tre-sala com figurino no mesmo tom, es
tarão marcando o passo das pessoas que 
estiverem na Candelária no dia 28, junta
mente com a Mangueira do Amanhã. A 
Rocinha começou a esquentar os tambo
rins ontem, em sua quadra, enquanto 
seus componentes preparavam faixa� de 

I 

· adesão à caminhada contra a violência na
cidade. Hoje, tanto as escolas do Grupo
Especial quanto as dos grupos de acesso
formalizam sua participação na caminha
da.

"Pela primeira vez as escolas de samba
participam da vida saciai do Rio. Já agi
tamos um carro de som para convocar a
comunidade e vamos distribuir faixas por
toda a Rocinha, a fim de levar para a
caminhada pelo menos 3 mil pess.oas da
qui, sendo umas mil da escola", disse a
diretora de produção da Acadêmicos da
Rocinha, Lúcia Camilotti. Para animar
os250 mil moradores da Rocinha a parti
cipar, a escola ensaiou ontem seu samba
enredo, "Bahia, com muito amor", puxa
do por Niltinho Oliveira. A escola tem
sete anos e neste Carnaval desfilará no
Grupot ·· 
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Além de 20 ritimistas, a rainha .da . 
bateria, Márcia Silva, e a porta-ba�deira, 
Tânia Oliveira Zenha, também estiveram 
na quadra. "Moro no Vidigal e lá, assim 
como na Rocinha, todo mundo está ani
mado para a caminhada. Estão todos 
preocupados com o futuro das crianças 
daqui", contou Tânia. 

De acordo cotn Lúcia, as três associa
ções de moradores da Rocinha também já 
se engajaram no movimento, apesar de a 
Federação das Favelas do Rio (Faferj) se 
reunir hoje para discutir sua participação 
na caminhada. Também hoje, às 18h, as 
18 escolas do Grupo Especial formalizam 
sua adesão ao Reage Rio, numa reunião 

. na sede da Liga Independente das Escolas 
de Samba (Liesa). Mais tarde, às 21h, as 
52 escolas dos grupos de acesso também 
definem sua participação. 

Tânia Maria, é um dos 350 componentes da escola que já ensaiam para o dia 28 
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Campanha vai 
recolher doaçõ�s 
durante marcha 

"A pior violência é a fome". Com este 
lema estampado em camisetas brancas, 
cerca de dois mil integrantes de comitês 
da Ação da Cidadania Contra a Miséria e 
Pela Vida vão participar da caminháda 
Reage Rio, no dia 28. Em vários pontos 
ao longo da Avenida Rio Branco sedio 
instalados postos de arrecadação de ali
mentos não perecíveis. "Vamos junta'r os 
dois temas - violência e fome - e peçiir 
que as pessoas contribuam com a campa
nha Natal sem Fome levando um quifo de 
alimentos para a caminhada", pede Fçr 
nanda Carvalho, da coordenação do Co
mi tê Rio da Ação da Cidadania, que 
ontem se reuniu para decidir os detalhes 
da participação na marcha. 

Também ontem, o Reage Rio recebeu 
a adesão do Sindicato dos Guias de Tu

rismo do Estado do Rio de Janeiro. Se
gundo Arnaldo Bichucher, presidente.do 
sindicato, a convocação é para que todos 
os cerca de 1.500 guias, além de operado
res e agentes de turismo do Rio, estejam 
presentes na marcha do dia 28. Os 300 
associados do sindicato irão à caminhada 
com a camiseta branca do movimento 
Rio Vivo, Mais Vivo do que Nunca, cria
do pelos próprios guis1s. 

Guias - "Vivemos de mostrar e ven
der a cidade para o turista estrangeiro. 
Sofremos com todas as violências. Por 
isso, decidimos que não poderíamos ficar 
de fora desta mobilização histórica", djs
se Arnaldo. O historiador Milton Teixei
ra, que atua como guia do projeto Co
nhecendo o Rio a Pé, é um dos mais 
entusiasmados participantes do Reage 
Rio. "Eu que ando a pé por toda essa . 
cidade, estava sentindo o peso dq presen- · 
te cheio de violência e me lembrava .ão 
passaqo tranqüilo. Precisamos reerguer 
essa cidade", disse Milton. 
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Os sem-terra do estado do Rio já ga
ran(iram seu espaço na caminhada . cio
Reage Rio. Ontem, alguns deles estive
ram i'la Candelária com faixas para con
ferir o terreno. A principal delas - q,ue 
diz "Com terra e educação, criança aão 
vira avião"� traduz o interesse dos q·�a
se 10 mil agricultores assentados e� ?.iversos municípios rurais do Rio. A 1de1a 
dos representantes dos 46 assenta1:_1e�ros 
rurais do estado é fretar quantos ombus 
forem possíveis para a caminhada. 

Campanha - Hoje, pela manhã, as 
agências de publicidade do Rio apres�
tam a campanha publicitária criada para 
o Reage Rio. São 12 filmes para a 1:V:_evários anúncios impressos que serão vei
culados em todos os jornais cariocas cría
dos em trabalho conjunto do Clube. de 
Criação, Grupo de Mídia, Associ,!çâo 
Brasileira de Propaganda (A�P) e Asso
ciação Brasileira de Agências de Propa
ganda (Abap). "Estar�mos mostrando .ºengajamento dos canocas neste movi
mento, que não tem dono, não tem cara, 
é de todos nós", entusiasma-se Jonas 
Suassuna, presidente da Abap. 

Personalidades que participarão da 
marcha poderão contar com u� !�cal de 
concentração especial. A Assoc1açao Co
mercial do Rio de Janeiro, cuja sede fica 
na Candelária decidiu ontem ceder suas 

' 
. . 

instalações. Segundo Juarez GafC!a,, v�ce-
presidente da entidade, Xuxa, Romano e 
o goverm,tdor do Paraná, Jaime L�rn�r, 
deverão se concentrar nas dependenc1as 
da associação. 
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Uma faixa, estendida na PUC, convoca os estudantes para a caminhada Reage Rio depois de amanhã 
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Mais de cem 
entidades 
estarão no 
Reage Rio 

� ti.. ,t-\-t\� y.\"'\. 
Os organizadores do movi- Vargas e Rio Branco serão in

men to Reage Rio esperam terditadas. O Metrô vai libe
reunir um milhão de pessoas rar as roletas das 15h às 16h. 
depois de amanh�, !1ª _cami- A Conerj e a Flumitrens fa
nhada contra a v10lenc1a, da rão o mesmo. No abre-alas da Ca1;1delária à qinelândi3:. manifestação, os organizado�a1s de cem entidades parti- res reservaram um lugar esc1param d� p_reparaçao .d? pecial para as mães de assase:7ento. Os hmltes do m�1�1- sinados e desaparecidos. Os p10 foram ultrapassados. _sao estudantes vão reeditar as ca-tantas as caravanas de c1da- . 
des vizinhas que os "forastei- ra� pmtadas da campanha P�
ros" terão uma ala própria. A lo 1mpeachment do ex-pres1-
eles se somarão artistas lu- dente Fernando Collor, mas 
tadores de jiu-jítsu, funkeiros d�sta vez os rostos est�rão 
e até aposentados. A melhor pmtad�s de bran�o. O fmal 
opção para quem quiser par- da caminhada sera marcado 
ticipar é deixar o carro em I_>or um minuto de silêncio 
casa: as avenidas Presidente pela paz. Páginas 32 a 45

. REAGE RIO: dia 2�, Ca11deláría7 16h 

Ois ue-de1nindn: fone 253-1177 
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Sambistas· vão garantir a 

A descontração da manifesta
ção do dia 28 já está garantida: 
f:>S sambistas já definiram que a 
tônica da caminhada será a ale
gria. E nem mesmo a impossi
bilidade de levar ritmistas com 
surdos para entremear as oito 
alas que formarão a caminhada 
tirou o tom da festa: as 18 agre
miações que compõem o Grupo 
Especial da Liga Independente 
das Escolas de Samba decidiram 
emprestar seus mestre-salas e 
porta-bandeiras para a comissão 
de frente da manifestação. Os 
sambistas desfilarão, ao lado do 
presidente de suas agremiações, 
com a bandeira de suas escolas, 
mas sem fantasias, muito pesa
das para enfrentar mais de duas 
horas de caminhada. 

O som carnavalesco vai estar 
presente no fim da passeata, 
com a bateria da Mangueira do 
Amanhã. As cem crianças do 
grupo mirim da escola vão ficar 
nas escadarias da Câmara dos 
Vereadores esperando o início 
da passeata chegar à Cinelândia 
para tocar cinco minutos. 

Os artistas também vão com
parecer. Segundo o sociólogo 
Herbert de Souza, o Betinho, um 
dos organizadores da caminha
da, 27 personalidades, entre ato
res, e cantores já confirmaram 
presença. Eles farão parte da se
gunda ala e deverão caminhar 
de mãos dadas até a Cinelândia 
onde subirão no palanque mon: 
tado em frente ao Obelisco para 
cantar "Cidade Maravilhosa". 
Dentre as personalidades confir
madas, estão os atores Antônio 
Grassi, Miguel Falabella, Ale
sandra Negrini, José Mayer e 
Cristina Pereira. 
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Betinho, ao lado· do filho Daniel, na quadra da Império Serrano, vê uma fantasia que será usada no desfile 

Betinho .convoca escola que o homenageará 
BERENICE SEARA 

O Império Serrano reagiu e a 
Campanha da Cidadania contra 
a Miséria e pela Vida vai cair no 
samba no dia 28. Betinho,idea
lizador do movimento - que se
rá o enredo da escola em 1996 -
foi à quadra da Império na noite 
de quarta-feira convocar os sam
bistas para a manifestação pela 
paz. De quebra, levou o filho Da
niel, ue rometeu tocar tambo-

rim ao lado dos ritmistas na pas
seata e no desfile. 

Betinho confessou .que, no 
início, não se sentiu muito à 
vontade ao saber que a escola 
decidira homenageá-lo no próxi
mo carnaval. Mas, no último do
mingo, quando estava na Praia 
de Ipanema convocando as pes
soas para terça-feira, ele ouviu 
pela primeira vez o samba-enre
do. E não resistiu mais. 

- Foi aí que eu me dei conta
do ue realmente estava aconte-

cendo. Não sabia que o samba 
era tão maravilhoso e a letra, be
líssima, espetacular - disse o 
sociólogo, esbanjang� adjetivos. 

Daniel, que é bailarino da 
Companhia Aérea de Dança, já 
tocou tamborim há cerca de dez 
anos, na bateria da Mocidade In
dependente de Padre Miguel e 
promete fazer a reestréia no car
naval com o pé direito. 
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ii· .. Com a interdição ao trânsito 
�s Avenidas Presidente Vargas, 
�é altura da Avenida Passos, e 
�io Branco na próxima terça-fei
n.. a melhor opção para quem 
,Suiser chegar ao local de con
.qentração da caminhada sem 
::aborrecimentos é deixar o carro 
:êm casa. A Policia Militar, res
�nsável pelo esquema de trân
�to, lembra que as ruas parale
las á Rio Branco também serão 
:fechadas durante o evento. E só 
-i(Xiste estacionamento planejado 
:para os ónibus de caravanas no 
:iAterro do Flame_ngq. Para faci
-àltar o acesso dos manifestantes 
� ârea da Candelâria, a direção 
::do Metró liberou as roletas das 
:llih às 16h, em tod1l/, as estações 
�!)o trecho entre Saens Peiia e 
:Praça Onze e entre Botafogo e 
:(jJória. Na Linha Dois, todas as 
;$tacões terão as roletas libera
.das, também no horário das 15h 
:ás 16h. Somente os passageiros 
íQUe embarcarem nas estações do 
�ntro pagarão a passagem de 
;ida para a manifestação. 
;: Quem preferir ir de trem pa
ita a manifestação também vai 
:ter facilidades. A direção da Flu
;uiitrens decidiu liberar as catra
�s de algumas estações no dia 
�- Das 14h30m às 16h, ficarão 
'.franqueadas as roletas das esta
•ções Belford Roxo, Gramacho, 
Santa Cruz e Japeri na direção 
-Central. A liberação só valerá
,na ida. 
, O acesso por mar também se-
· fá gratuito. A Companhia de Na
:vegação do Estado do Rio de Ja
neiro (Conerj) liberou as via

:gens das barcas que fazem a li
' gação Ilha do Governador -
1Praça XV e Niterói-Rio entre as 
· 15 e 17h. Para os passageiros de
'.Paquetá, a roleta estará aberta 
para a viagem Jas 15 horas ru
mo à Praça XV Apenas os óni
bus vão deixar de liberar as ro
letas no dia 28. Segundo o Sin
dicato das Empresas de T rans
porte do Município, os empresá
rios não poderão dar transporte 
gratuito porque estariam ope
rando no vermelho. Para não 
deixar de colaborar. eles decidi
ram emprestar ónibus para 
transportar moradores de âreas 
carentes até o Centro do Rio. 
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O roteiro da 
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<nçiz no Rio 

Triplo seqüestro, 
origem do protesto 

A atual mobilização contra a 
violência começou a tomar cor
po dia 25 de outubro, quando 
três pessoas foram seqüestradas 
no Rio: os estudant% Eduardo 
Eugênio Gouvêa Vieira Filho, 
Marcos Chiesa e Carolina Dias 
Leite - os dois últimos já liber
tados. De início, as adesões eram 
tímidas e a perspectiva de uma 
grande caminhada - da Cande
lária ã Cinelândia - para pro
testar contra a violência parecia 
coisa de visionârio. 

Aos poucos, porém, a mani
festação foi ganhando força. Pa
rentes de vítimas da violência se 
organizaram para participar, 
cartazes com fotos dos seq ües
trados e os nomes de desapare
cidos foram distribuídos pela ci
dade e o telefone do Disque-de
núncia não parou mais de tocar. 
Surgiram as primeiras adesões: 
a Sociedade dos Amigos das Ad
jacências da Rua da Carioca 
(Saara), A Ordem dos Advoga
dos do Brasil (OAB), o Clube de 
Engenharia. Depois vieram ou
tras. E mais outras. O cardeal
arcebispo do Rio, dom Eugenio 
Sales, disse que a violência en
vergonhava o Rio e incentivou 
os cariocas a participarem da 
marcha pela paz. E o presidente 
Fernando Henrique Cardoso 
prometeu pôr uma fita branca 
no peito no dia da caminhada. 
Pronto. A passeata tinha virado 
uma bola de neve. 

A dois dias da manifestação, 
as adesões são cada vez mais nu
merosas. Sindicatos da CUT, da 
CGT e da Força Sindical; empre
sários e trabalhadores; associa
ções de moradores do morro e 
do asfalto; estudantes, donas de 
casa, artistas, intelectuais, sam
bistas, desportistas e membros 
de organizaçãos não-governa
mentais (ONGs) se preparam pa
ra um ato que pode entrar para 
a história da cidade. 

Menos trabalho, 
mais mobili�ação 

No final, um 
minuto de silêncio 

Grande parte dos cariocas Um minuto de silêncio vai 
não mi precisar dar uma descul- marcar o encerramento do mo
pa para sair mais cedo do tra- vimento Reage Rio, que será rea
balho para participar da Cami- lizado na próxima terça-feira.nhada pela Paz. A mobilização Um sino de bronze, com 280 toem torno do evento - cuja con- neladas, ficará instalado em umcentração começa às 15h - tem 
funcionado tão bem que a maio- campanârio junto ao obelisco da
ria das universidades partícula- Cinelándia e vai tocar no exato
res vai liberar seus alunos. Os momento em que os participan
lojistas também vão ser orienta- tes da manifes�ção pela paz co
dos pela Associação Comercial meçarem o minuto de silêncio. 
do Rio de Janeiro a fechar suas Cedido pela Embaixada da Paz, 
portas mais cedo para que os uma organização não governa
funcionários possam aderir à mental, o sino tem um badalo de 
manifestação. 36 quilos, feito com sucata de 

Os funcionários municipais munição derretida, recolhidatambém vão encerrar o expe- em diversos países do mundo.diente mais cedo para poder ca- E minhar da Candelária até a Ci- sse mesmo sino marcou tam-
nelàndia pedindo paz no Rio. o bém há sete anos as comemora
prefeito César Maia assinou de- cões, no Rio, pelo Dia Interna
ereto na última quarta-feira li- cional da Paz. Ele está guardado
berando todo o funcionalismo na sede da embaixada, no Alto 
municipal a partir das 15h. Com da Boavista. 
a medida, ficam sem aulas a par- Na reta final dos preparati
tir do mesmo horário todos os vos, os organizadores do movi
estudantes da rede municipal de mento fizeram ontem o teste de 
ensino. som na Candelária. De acordo O presidente da Assembléia J · Legislativa do Estado, deputado com airo Coutinho, um dos co-
Sérgio Cabral Filho, também ordenadores do Reage Rio. 20
criou um ato administrativo Ji. carros de som, cedidos por sin
berando a saída dos funcioná- dicatos, igrejas evangélicas e
rios às 15h. Os vereadores e fun- particulares, ficarão distribuí
·cio·nários da Câmara dos Verea- dos ao longo das avenidas Rio 
dores irão encerrar suas ativida- Branco e Presidente Vargas. en
des às 14h. Eles pretendem se tre a Candelária e�Avenida Pas-
reunir nas escadarias do prédio sos. Com uma potencia total de 
nesse horário para marchar em 40 mil watts, os carros e,,..a.ràodireção à concentração na Can- sintonizados numa mesma estadelária. O governador Marcello - d F Alencar ainda não definiu a si-

çao e M, de baixa potencia.
mação do funcionalismo esta- que manterá uma única progra
dual, mas já é certo que parte do mação de músicas e men..sag�ns
Tribunal de Justiça vai aderir ã de paz. Duas torres de som, de
passeata. O presidente do tribu- 70 mil watts, ficarão instaladas 
nal, desembargador José Lisboa na Candelária. 
da Gama Malcher, encontrou - Os carros ficarão po;icio
uma solução conciliatória: como nados de tal forma que penni
náo pode inte�romper o funcio- tam levar o som a todos os ponnamento do Forum, fez um� es- tos da manifestação, com a mkS-cala para que os serye�tuar10_s ma poténcia. Além disso. ek:s t:S-mtere?sados_ ell! aderir 11, mam- tarão sintonizados festaçao saiam as 16h. Os super- . .. . numa =�

mercados e os shoppings cen- faixa de ra_d10. Isso permmra
-ters, com exceção do BarraShop- que transmitam, ao mesmo !.t'm
:ping, deverão funcionar normal- po, as mesmas mensagens ;,os
·met1te, assim como os bancos. participantes - explica êouti-

nho. 



.., 

• 

.R 

ll 

•.. �i

Av. R� do ChU. 1 

: .. : � 

1 

C> 
<..> 

IXl 
C> 
ã: 
> 
CC 

TEA 
f·· 

MUN 

... .: ' 

l� w 
,t•·. 

1 

1 
--� 

I 
O GLOl>O '2:J 

l Data_:fQ_jJ o, / 
1 

_; r5 

.Caderno _:fil: ' --� Pá 
:

g. .1

CARAVANAS 
DO INTERIOR l 

��120pessoaad.l 
no palco de frente viM�aubir 

Mar�
ª 

cantar 



. -. 1 JOR�AL DO flltASlL 

; Uat a: ___ !l,J.; ___ J ?__ ____ ./_O,� 

•-���,.-�� :::-·· ___ P'1f. Jj_ 

..... 

14 JORNAL DO BRASIL

., • 

epresentantes dos 1versos séiores que compõem o movimento Reage 
j . ' 

. 

SEGUNDA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 1 

.< ·-.. .. • ·• . • • • . ,,,,@me,,,,,,,,, .;fürJfüth,,.,,,, ) 
e. aveias e sindicalistas,foram ontem a Av.Rio Branco para ver o oca! onde um milhão de pessoas caminharão pela pa::

. Rio pára ��!\\lã pela paz 
Ili Além de órgãos públicos, comércio e escolas, bancos devem fechar mais cedo para permitir o comparecimento· à manifestação ·, 
= 

•A cidade vai parar na tarde de nque Cardoso à manifestação, 0 serviço diretamente aos participan- às 16h. Nas escolas municipais e na do para a concentração dos partic1- Graça. Triagem, Maracanã e São
ar�anhã para a caminhada do mo- BC autorize o fim do expediente tes do Reage Rio", explicou. maioria dos colégios e faculdades pantes. As ruas transversais à Rio Cristóvão. Nas estaçõ s das barcas 
vi�ento Reage Rio. Além do co- bancário às I Sh na terça-feira. Ontem, o governador Marcel10 particulares, as turmas serão libera- Branco e à Presidente Vargas serão em Niterói, Paquetá Ilha do Go-
mércio. repartições públicas e esco- Segundo o presidente da Asso- Alencar decidiu alterar o horário das às 15h. mterditadas. Seicentos oliciais vernador, não será c brad 
la . as agências bancárias também ciação Comercial, Humberto Mot- das repartiçõe 
deverão funcio 



Ci 1a a caminhada pela paz.O presidente do Sindicato dos Bancos, TheophiJo Azeredo Santos, espéra para hoje uma determinaçãodq Banco Central que antecipe ofe€hamento das agências no Rio.Ele acredita que, com o apoio públfco do presidente Fernando Hen-

Caminhada. 

, . tera SIDOS e 
ála de bebês

reúne 32 associações comerciais debairros - também decidiu liberaros empregados às 15h. Na área próxima à manifestação, no Centro,apenas bares, restaurantes e lanchonetes funcionarão durante oprotesto contra a violência. "Essesestabelecimentos estarão prestando

Bósnia e em favelas do Rio. 

feira, o expediente será encerradoàs 16h, facilitando a participaçãodos servidores na caminhada pelapaz. As repartições públicas municipais fecharão às 15h. Nos colégios estaduais e na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, os alunos serão dispensados

quem trabalha no Centro que naterça-feira use o metrô. As alterações no trânsito do bairro começamàs 12h. Além da Avenida Rio Branco - por onde seguirá a caminhada- um trecho da Avenida Presidente Vargas- da Avernda Passos atéa Can<:lelána - também será fecha-

Para facilitar participação dapopulação na marcha, o Metrô vailiberar as roletas, da� 15h às 16h,nas seguintes estações: Saens Pena,São Francisco Xavier. Afonso Pena, Estácio, Praça 11, Glória, Catete. Largo do Machado, Flamengo,Botafogo, Engenho da Rainha,Inhaúma, De] Castilho, Mana da

sagem aqueles que, entre 15h e17h, embarcarem em direção à Praça Quinze. A viagem de trem até aCentral do Brasil será iqituita, das14h30 às 16. para aquele\ que embarcarem nas estações d BelfordRoxo. Gramacho; Santa C.ruz e Japeri. Na volta para casa, serão cobradas passagens no metrô, trens ebarcas. 

;os últimos detalhes da caminhadal Reage Rio, amanhã, na Avenida� Branco, foram acertados ontem em uma reunião na sede doVi"1a Rio, na Glória. Além dos sind: da Candelária e de todas asig�jas do Centro, que anunciarão oinício da marcha, o fim da caminltada, na Cinelândia, também serámJrcado pelo som de um sino de280 quilos cedido pela organizaçãonàb governamental Embaixada daPiiz. O sino tem o badalo de 36quilos, confeccionado com cartuchos de armas usadas na guerra da! 

A comissão de frente com 50bebês em carrinhos, que havia sidoproibida pelo juiz da 1ª Vara daInfância e Juventude, Siro Darlan,vai sair precedendo a ala de mães.Segundo o coordenador do VivaRio, Rubem César Fernandes, asalas que representam a diversidadede opiniões e problemas da cidadetêm um enredo comum que é odesejo do paz, mas não há qualquerilusão que o dia seguinte será diferente. "Será apenas o começo deuma luta para arrecadar recursospara investir maciçamente nas favelas", disse Rubem César.
A reafirmação dos compromissos do Movimento Reage Rio paraa reforma da polícia e a integraçãodas favelas na cidade através deprogramas sociais foi a tônica da

última reunião dos coordenadoresda marcha. Rubem César chamou aatenção para a palavra de ordem -Um Milhão de Pessoas por um Bilhão de Reais-, que passará a vigorar no dia 29. O sociólogo Herbert de Souza, o Betinho. disse queo lema, "mais do que uma rima, éuma solução. O governo federalnão pode imaginar o Rio comomais uma cidade do Brasil, mascomo a cidade do Brasil". Para Betinho, R$ 1 bilhão não é uma quantia exagerada, já que "o governoretirou de seu caixa R$ 4 bilhões para salvar o banco Nacional. ORio é muito mais importante que oNacional'', disse, lembrando queum estudo feito durante o governoSaturnino Braga calculou em US$ 1bilhão o custo para a reurbanização

Betinho convoca os tOrcedores• Túlio e Chico 
Buarque apoiam
ato no Maracanã
D 01s dias antes de ocupar aAvenida Rio Branco com a caminhada da paz. o movimento Reage Rio entrou emcampo ontem no Maracanã.Com escretes de fazer inveja amuito clássico, os times Fome deBola A (com camisas azuis) eFome de Bola B (com camisasbrancas) disputaram a partidaque precedeu 0 clássico Botafogo X Vasco. As duas equipescostumam fazem apresentações

para a campanha Natal sem fome e estádio sem violência, daAção da Cidadama Contra aMiséria e Pela Vida. O pontapéinicial da preliminar foi dadopor Betinho, Chico Buarque e oatacante Túlio 
"Não só a torcida do Botafogo, mas a de todos os times doRio estão convidadas para a caminhada". disse Betinho. O sociólogo e coordenador da Açãoda Cidadania ressaltou a importância do lema do movimentoReage Rio para o dia seguinte àcaminhada; 1 milhão de pessoasnas ruas por R$ J bilhão em

mvest1mentos no R10. 
O Jogo acabou 3 X 1 para otime Fome de Bola A. que escalou Chico Buarque. Roberto Dinamite, Fágner, o ex-jogador doFlamengo César Lemos e Carlinhos Vergueiro. De presençasilustres, o Fome de Bola B apresentou os atores Du Moscovis eÂngelo Antônio, o cantor LéoJaime e os músicos Dado VillaLobos e Toni Platão. ViníciusFrança - empresário de ChicoBuarque - e César Lemos fizeram os gols do Fome de Bola A.Dado Villa Lobos diminuiu para
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de todas as favelas do Rio.
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Falta 1 dia
para o Rio mudar

do vermelho
pro branco. 
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Firmas vão
ter esquema
de furgões
Falta de segurança não será
desculpa para ninguém deixar de ir ao Reage Rio. As empresas operadoras deserviço de furgões- quetransportam clientes para shows e peças de teatro -estão organizando grupos de ida e volta à caminhada.A Best Life Way já fechouum microônibus para 26

integrantes da Raça 
Rubro-Negra. A JC Tur e 
Entre Amigos também vão transportar os participantesda passeata. só que não 

pretendem cobrar pelo 
serviço. A Entre Amigos 
está convidando 12
senhoras que há muito 
tempo viajam com a 
empresa. A JC Tour 
também pretende deixar 
uma Topic disponível para 

00 

o Fome de Bola B.

Organizadores fazemensaio na Rio Branco Para fazer 0 reconhecimento do terreno que amanhã serápalco da caminhada pela paz, organizadores e representantes de várias entidades estiveram ontem na AvenidaRio Branco. Betinho fez questão de segurar uma camisetaem protesto pela ausência de Caio Ferraz, diretor da Casada Paz, devido à ameaças de morte. �a pista quase vaziada R10 Branco. o presidente da Federação das Favelas doRio, João Passos, dividiu o espaço com o publicitárioRoberto Medina e o DJ MarJboro, representante dosfunkeiros. O presidente da Associação de Moradores do Morro do Chapéu Mangueira, Jaime dos Sant.0s. confraternizou com a ginasta Luiza Parente. Dona '.'Jeuma, daMangueira. fez questão de comparecer ao ensaio. Apesarde doente, era uma das mais animadas. "Tomara que tudodê certo. Estes meninos estão precisando mesmo de pa1 enós também. '.\Junca é demais ter·esperança", disse Dona'.'Jeuma, de mãos dadas com a atriz Joana Fomm e comVera Flores, uma das mãe de Acari 

Meninos da 
São Martinho
vão à marcha
"Candelária Nunca Mais". 1d sycom este lema estampado UUOJ numa faixa. cerca de 50 o wameninos de rua atendidos >X!Bqpela Fundação São ld S13Martinho participarão da 'AOldCaminhada Reage Rio. O aVestindo camisetas brancas. garotos e garotasque sofreram a violência das ruas e da falta de tetovão expor a sua adesão àidéia de pacificação da cidade. Segundo o 

coordenador geral da SãoMartinho, Roberto José dos Santos, durante todo omês foi feito um trabalhode preparação com osmenores, que têm 
dificuldade em acreditar navalidade do movimento, por se sentirem excluídosda sociedade. 

[003S 
--os· participantes da passeata 

Reage Rio. sendo que as 
do1c primeiras pessoas que
ligarem querendo ir ao ato terão transporte gratuito. 

Clube de Engenharia quer empregos contra violência O Clube de Engenharia identifica a causa da violência: afalta de empregos. Por isso. seus associados caminharãopela pa1 amanhã levando urna faixa com a seguinteinscrição: + emprego = - violência. Raymundo de Oli\ eira, presidente da entidade criada há 115 anos, estácom ucando os 15 mil engenheiros associados para acaminhada. A ala do Clube de Engenharia contará tarnbéi;n com estudantes de Engenharia e Ary�itetura.

"Conversamos bastante 
para que os garotos 
percebessem a importânciade ter.em a consciência que também fazem parte de umtodo" 



REAGE RIO 
- 11\A... .2. t ·'11 -9 1.5"' f Um milhão de pessoas por um bilhão de reais. r ' .,.. k). \ + 

Você já sentiu a violência de perto? Então venha caminhar pela paz. 
Vestido de branco. O Viva Rio convida você, sua família, seus colegas e 
amigos. Da Candelária à Cinelândia. Terça-feira, dia 28, às 17hs. 

' 

Para que as favelas seiam bairros bons de se viver: 
• investir maciçamente em serviços públicos, arruamento, saneamento,
educação, saúde e segurança
• criar oportunidades de esporte, cultura e formação profissional para a
juventude
• implantar Centros Comunitários de Defesa da Cidadania (CCDCs) em
todas as favelas médias e grandes
Cerca de 500 milhões já estão prometidos para projetos como o Favela
Bairro e Baixada Viva. Os 500 que faltam vamos buscar, com urgência,
na Prefeitura, no Governo do Estado, na União e na própria sociedade.
Para que o Rio tenha uma polícia honesta, inteligente, eficaz e respeitada 
pela população: 
•punir a corrupção e a brutalidade
• garantir salários dignos para os policiais
• promover o diálogo entre a polícia e a população em cada bairro e
favela
•desenvolver a competência nas investigações e na repressão ao crime
• policiamento de máxima qualidade nas áreas de lazer e turismo
• assegurar a participação das Forças Armadas e da Polícia Federal no
controle das fronteiras contra o contrabando de drogas e armas.
Cerca de 500 milhões já estão prometidos para projetos como o Favela 
Bairro e Baixada Viva. Os 500 que faltam vamos buscar, com urgência, 
na Prefeitura, no Governo do Estado, na União e na ·própria sociedade. 
Para a reforma da polícia e a integração das favelas,n·a cidade. · · ·· · · 

Um milhão nas ruas pela paz! 

VIVA 

RIO 
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Funkeiros vão cantar 'raps' na caminhada de terça-feira no Cent,ro

L
b
túél�Rff� na 
r1ga con�ra 
a violência 

Além de pretender reunir 
um milhão de pessoas no 
Centro do Rio, a caminhada 
da próxima terça-feira vai 
conseguir atingir outro mar
co diflcil: juntar grupos nor
malmente associados à vio
lência para pedir paz na ci
(iade. Lutadores de jiu-jitsu, 
gue costumam provocar bri
gas em boates com gangues 
de- academias rivais e arru
mar encrenca no trânsito, já 
anunciaram que vão aderir à 
manifestação. A adesão dos 
had boys cariocas foi capita
neada pela Liga Carioca de 
Jiu-Jitsu, que congrega 300 
academias e pretende mudar 
a fama de baderneiros dos 
praticantes do esporte. Se
gundo Maurício Carneiro, di
retor jurídico da entidade, a 
idéia é levar pelo menos 500 
lutadores à Rio Branco, com 
faixas condenando a violên
'Cia e pedindo justiça social. 

Parece estranha a partici
pação de lutadores num ato 
pela paz, mas Maurício Car
neiro garante que a adesão ao 
movimento Reage Rio é o pri
meiro passo para a nova fase' 
dos esportistas, marcada por 
um código disciplinar - que 
deverá ser sancionado ainda 
esse ano pela Confederação 
Brasileira de Jiu Jitsu -

mais severo, que estabelece o
desligamento do esporte dos
lutadores que matarem ou
provocarem danos permanen
tes erh alguém. Os professo-·
res que incentivarem a vio
lência terão a faixa-preta cas-

_sada. 
Os funkeiros, acusados de

incitar a violência nos bailes
e proteger traficantes - os
MCs Duda e Willian chega
ram a gravar uma música pi
rata elogiando os manda-chu
vas do tráfico do Borel, onde
nasceram -, também vão
participar. Na última sexta
feira, eles enumeraram as ra
zões que os levaram a aderir
ao movimento Reage Rio: co
nhecem de perto a violência
policial e a discriminação. O
empenho dos funkeiros em
acabar com a violência foi co
roado pelos organizadores do
Reage Rio. Eles vão cantar
três músicas quando a comis
são de frente estiver chegan
do ao Teatro Municipal: "Rap
da Felicidade", " Rap da Fa
vela" e o "Rap da Mensa
gem". A geléia geral de ma
nifestantes também vai ter
um protesto de grupos gays,
fantasiados de padres e pas
tores. 
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Crianças numa passeata contra a violência na Praia de Ipanema: preparativos para o Reage Rio 

REAGE RIO 

� 2. &-A 1-4 Ç 1)_ \-\-

A marcha de um 
milhão pela paz 

MARIA ELISA ALVES 

A expectativa é de que a ca
minhada Reage Rio consiga reu
nir um milhão de pessoas para 
caminhar da Candelária ao Obe
lisco em nome da paz no Rio de 
Janeiro; mas, mesmo que esse 
número não seja atingido, o mo
vimento conseguiu desde já um 
trunfo importante: mobilizou 
praticamente toda a sociedade 
civil para dar um basta à vio
lência. Mais de cem entidades já 
anunciaram apoio à manifesta
ção, incluindo nessa corrente de 
otimismo pelo Rio segmentos 
tão díspares como sindicatos, as-

sociações de moradores, mães de 
vítimas da violência, a igreja ca
tólica, os estudantes cara-pinta
das, moradores de favelas, fun
keiros e lutadores de jiu-jitsu. 

A mobilização em torno da 
recuperação do Rio ultrapassou 
também as fronteiras do Leme 
ao Pontal. Diversas caravanas de 
municípios vizinhos ao Rio já 
anunciaram a presença na ma
nifestação. A solidariedade dos 
"forasteiros" é tão grande que 
eles ganharam direito até a uma 
ala própria na manifestação, que 
vai seguir o esquema de organi
zação do carnaval, com diversos 
grupos entrando na avenida di
v,ididos por �emas. 

Para o médico Jairo Couti
nho, um dos principais organi
zadores do evento, a manifesta
ção é o primeiro passo para que 
a sociedade cobre do Governo 
medidas concretas para resolver 
a violência no Rio. Esforços co
letivos não faltam para que esse 
objetivo seja atingido. Para ga
rantir o maior número possível 
de pessoas na próxima terça-fei
ra no Centro da cidade, o Metrô, 
a· Conerj e a Flumitrens vão li
berar as roletas, pouco antes da 
caminhada, para garantir trans
porte aos manifestantes. 

Continua na página seguinte 
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'Forasteiros' 
darão a�oio 

� 2.l.-A'\-"it,� • 1).l-L 

aos cariocas· 
Os cariocas vão ganhar a 

companhia e solidariedade de 
vários vizinhos na manifestação 
de terça-feira. Moradores de ou
tros municípiq� do Rio estão or
ganizando caravanas para, de
pois de uma ou mais horas de 
viagem, chegar ao Centro da ci
dade. e caminhar da Candelária 
até a Cinelândia em nome da 
paz. Mais de mil "forasteiros" 
vão aderir à manifestação e os 
objetivos de cada grupo são qua
se sempre tão diferentes quanto 
as cidades em que moram: uma 
caravana de Itaguaí, composta 
por 30 membros do movimento 
dos sem-terras, irá, com duas 
faixas, reivindicar mais espaço 
no campo. Seis ônibus lotados de 
moradores de São Gonçalo vão 
estacionar na Presidente Vargas 
para que os manifestantes pe
çam mais atenção à viqlência no 
município . 

Há adesões também de outros 
estados. Convidados pÓr Frei 
Betto, moradores de São Paulo 
vão engrossar a caminhada. En
tre as pessoas que pretendem 
formar a "ala dos paulistas"_ es
tão o presidente da Central Uni
ca dos Trabalhadores (CUT), Vi
cente Paulo da Silva, o Vicenti
nho, e a ex-deputada Ruth Esco
bar. No meio da confusão das ca
ravanas, haverá espaço até mes
mo para quem não teria motivos 
para se preocupar com a violên
cia do Rio, tomo a empresária 
Vivian Fernandes dos Santos, 
moradora de Macaé há 20 anos. 

la costuma deixar as portas de 
sua casa abertas à noite até che
gar o último dos seus três filhos. 

as resolveu convocar amigos, 

vizinhos e funcionários da sua 
empresa para participar da ca
minhada, porque acha que o Rio 
é o espelho do estado e não me
rece passar por episódios diá
rios de violência: 

- O Rio é uma cidade impor
tantíssima, que representa_ o es
tado e até mesmo o país. E pre
ciso participar da manifestação 
para exigir investimentos na ci
dade. Como o Governo tem re
cursos para sanar a crise de um 
banco e não tem para dar edu
cação, saúde e uma polícia mais 
eficiente? - reclama Vivian. 

A empresária já alugou dois 
ônibus a preço de custo, para 
trazer 80 pessoas ao Rio. 

O subsecretário de Cultura de 
São Gonçalo, João Luiz de Sou
za, também mobilizou amigos e 
colegas de trabalho, junto com o 
prefeito João Bravo, e jura que 
não se trata de uma adesão de 
políticos: 

- O prefeito e eu não vamos
levar faixas identificando nossa 
posição política porque nosso in
teresse é participar como cida
dãos para diminuir a violência 
no Rio. 

O interesse do líder dos Sem
Terra em Itaguaí, José Ribamar 
Alves, que vai trazer apenas 30 
pessoas porque não conseguiu 
transporte gratuito, é diferente 
dos demais. Segundo ele, é pre
ciso resolver primeiro os proble
mas dos lugares fora do Rio: 

- Uma das causas da violên
cia no Rio é o êxodo rural. Se as 
pessoas tiverem terra, não vão 
tentar a sorte no Rio e acabar 
nas mãos dos traficantes ou as
saltando - disse ele. 
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Abre-alas 
terá a 

dor das 
mães de 

�ítim��-H 
Elas sofreram 

mais do que nin- l 
guém os efeitos 
da violência no 
R i o .  T i v e r a m  
seus filhos as- SE UESTRO
sassinados ou ., 
vivem o drama de buscar notí
cias sobre o paradeiro de seus 
filhos desaparecidos. Depois de 
tanta dor e protestos isolados, as 
mães das vítimas de violência 
ganharam um lugar de d�staque 
na caminhada Reage Rio: elas 
vão estar no abre-alas, represen
tando a realidade, ao lado de 
crianças simbolizando a espe
rança. Vera Lúcia Alves, coorde
nadora do Pela Vida e da Asso
ciação da Cidadania contra a 
violência, calcula que cerca d� 
cem mães, entre elas as de Acari 
e da Cinelândia, vão estar pre
sentes. 

As mães, que se mobilizaram 
nas últimas semanas para levar 
o maior número possível de ami
gos para a c�inhada, vão _car
regar duas faixas que expoem
sem meias-tintas seu sofrimen
to: "Só queremos chorar de ale
gria" e "Calaram nossos filhos,
mas não as nossas vozes" .. yera 
Lúcia acredita que a participa
ção é fundamental para que o 
governo se sens!bi�ize com � 
problema da violencia. Ela y�i 
reivindicar uma mudança rap!· 
da no Código Penal, com pum
ções mais severas. 

1 O GLOBO 
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- O Código Penal é ultraJ?aS·
sado, paternalista. Como m�i�as 
punições são brandas, el� ate lil· 
centiva o crime - acredita Vera 
Lúcia. , '

d
. 

A história de Vera e pareci a 
com a de muitas mães que yão 
participar do evento e q�e tive
ram seus filhos assassmados 
sem nenhum motivo. O filho de 
Vera, João Paulo Avelar Alves 
de Oliveira, foi morto aos 16 
anos em abril do ano passado 
por um motivo que beira o ab
surdo. O rapaz estava em Cabo 
Frio na Região dos Lagos, sen
tado' num ponto de ônibus com 
amigos quando foi baleado no 
peito por um ho,!Ilem que, �Oil 
uma arma na mao, perseguia a 
namorada. Quando o assassino 
passou pelo grupo, atirou em 
João Paulo. O criminoso foi pre
so logo depois, mas a indignação 
de Vera não acabou. 

O drama de Rizete Travassos 
de Figueiredo, que também fe� 
questão de participar �a mani
festação começou em Julho do 
ano passado, por um motivo {Ú· 
til. Carlos Alberto de Souza e AI
varo Rodrigues Pereira tenta
ram levar o carro do filho de Ri
zete o estudante Sérgio Augusto 
Tra�assos de Figueiredo, no Mi
rante do Leblon. O rapaz não 
reagiu, mas, como media quase 
dois metros de altura, demorou 
para se desvencilhar do cinto de 
segurança. Foi o que bastou pa
-ra os ladrões se transformarem 
em assassinos: eles deram um ti
ro à queima-roupa em Sérgio e 
ainda sentaram sobre o corpo do 
rapaz na hora de fugir com o 
carro. Solange, irmã de Sérgio, 
que se engajou na caminhada e 
organizou protestos na praia_ lo
go depois da morte do rapaz, JUS· 
tifica sua presença: 

- A dor não passa nunca. Va
mos prestar solidariedade aos 
parentes de outras vítimas de 
violência. 
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roteiro 
MARIA ELISA ALVES 

,Com a interdição ao trânsito 
das Avenidas Presidente Vargas, 
até altura da Avenida Passos, e 
Rio Branco na próxima terça-fei
ra, a melhor opção para quem 

· quiser chegar ao local de con
.centração da caminhada sem
:aborrecimentos é deixar o carro
em casa. A Polícia Militar, res
ponsável pelo esquema de trân
sito, lembra que as ruas parale
las à Rio Branco também serão
fechadas durante o evento. E só
existe estacionamento planejado
para os ônibus de caravanas no 
Aterro do Flam�ngo. Para faci
litar o acesso dos manifestantes4 àrea da Candelária, a direção 
.do Metrô liberou as roletas das 
15h às 16h, em todas as estações 
no trecho entre Saens Pefia e 
J>raça Onze e entre Botafogo e 
Glória. Na Linha Dois, todas as 
estações terão as roletas libera
das, também no horário das 15h 
às 16h. Somente os passageiros 
que embarcarem nas estações do 
Centro pagarão a passagem de 
ida para· a manifestação. 

Quem preferir ir de trem pa
ra a manifestação também vai 
ter facilidades. A direção da Flu
mitrens decidiu liberar as catra
cas de algumas estações no dia 
28. Das 14h30m às 16h, ficarão
franqueadas as roletas das. esta
ções Belford Roxo, Gramacho,
Santa Cruz e Japeri na direção
Central. A liberação só valerá
na ida.

O acesso por mar também se
rá gratuito. A Companhia de Na
vegação do Estado do Rio de Ja
neiro (Conerj) liberou as via
gens das barcas que fazem a li
gação Ilha do Governador -
Praça XV e Niterói-Rio entre as 
15 e 17h. Para os passageiros de 
Paquetá, a roleta estará aberta 
para a viagem das 15 horas ru
mo à Praça XV Apenas os ôni
bus vão deixar de liberar as ro
letas no dia 28. Segundo o Sin
dicato das Empresas de Trans
porte do Município, os empresá
rios n�o poderão dar t�ansporte 

Av. Presidente Vargas 
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IGREJA DA CANDELÁRIA 

� AMBULÂNCIA 

• BANHEIRO

í7 CAMINHÃO 'RA RECOLHER
H AUMENTOS �lnhoJ 

CARAVANAS 
DO INTERIOR 

Caravanas e entidades de 
outras cidades 
Viva Friburgo, Viva Resende, 
Viva Volta Redonda, Viva 
Macaé 

REPRESEIHAÇÕES 
SOCIAIS 

No final, um 
minuto de silêncio 

Um minuto de silêncio vai 
marcar o encerramento do mo
vimento Reage Rio, que será rea
lizado na próxim'a terça-feira. 
Um sino de bronze, com 280 to
neladas, ficará instalado em um 
campanário junto ao obelisco da 
Cinelândia e vai tocar no exato 
momento em que os participan-
tes da manifestação pela paz co
meçarem o· minuto de silêncio. 
Cedido pela Embaixada da Paz, 
uma organização não governa
mental, o sino tem um badalo de 
36 quilos, feito com sucata de 
munição derretida, recolhida 
em diversos países do mundo. 
Esse mesmo sino marcou tam
bém há sete anos as comemora
ções, no Rio, pelo Dia Interna
cional da Paz. Ele está guardado 

ONGs, instituições, entidades na sede da embaixada, no Alto 

ESPORTES 
Entidades, grupos, clubes, 
associaçóés, desportistas 

TRABALHADORES 
Sindicatos, grupos de 
empresas, entidades 
representativas, categoria� 

1/ da Boavista. 
Na reta final dos preparati

vos, os organizadores do movi
mento fizeram ontem o teste de 
som na Candelária. De acordo 
com Jairo Coutinho, um dos co
ordenadores do Reage Rio, 20 
carros de som, cedidos por sin
dica tos, igrejas evangélicas e 
particulares, ficarão distribuí
dos ao longo das avenidas Rio 
Branco e Presidente Vargas, en-
tre a Candelária e Avenida Pas
sos. Com uma potência total de 
40 mil watts, os carros estarão 
sintonizados numa mesma esta
ção de FM, de baixa potência, 
que manterá uma única progra-
mação de músicas e mensagens 
de paz. Duas torres de som, de 
70 mil watts, ficarão instaladas 
na Candelária. 

- Os carros ficarão posicio
nados de tal forma que permi
tam levar o som a todos os pon
tos da manifestação, com a mes
ma pot�ncia: Além disso, eles es-
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rando no vermelho. Para não 
deixar de colaborar, eles decidi
ram emprestar ônibus para 
transportar moradores de áreas 
carentes até o Centro do Rio. 

Menos trabalho, 
mais mobilização 

Grande parte dos cariocas 
não vai precisar dar uma descul
pa para sair mais cedo do tra
balho para participar da Cami
nhada pela Paz. A mobilização 
em torno do evento - cuja con
centração começa às 15h - tem 
funcionado tão bem que a maio
ria das universidades particula
res vai liberar seus alunos. Os 
lojistas também vão ser orienta
dos pela Asso.ciação Comercial 
do Rio de Janeiro a fechar suas 
portas mais cedo para que os 
funcionários possam aderir à 
manifestação. 

Os funcionários municipais 
também vão encerrar o expe
diente mais cedo para poder ca
minhar da Candelária até a Ci
nelãndia pedindo paz no Rio. O 
prefeito César Maia assinou de
creto na última quarta-feira li
berando todo o funcionalismo 
municipal a partir das 15h. Com 
a medida, ficam sem aulas a par
tir do mesmo horário todos os 
estudantes da rede municipal de 
ensino. 

O presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado, deputado 
Sérgio Cabral Filho, também 
criou um ato administrativo li
berando a saída dos funcioná
rios às 15h. Os vereadores e fun
cionários da Câmara dos Verea
dores irão encerrar suas ativida
des às 14h. Eles pretendem se 
reunir nas escadarias do prédio 
nesse horário para marchar em 
direção à concentração na Can
delária. O governador Marcello 
Alencar ainda não definiu a si
tuação do funcionalismo esta
dual, mas já é certo que parte do 
Tribunal de Justiça vai aderir ã 
passeata. O presidente do tribu
nal, desembargador José Lisboa 
da Gama Malcher, encontrou 
uma solução conciliatória: como 
não pode interromper o funcio
namento do Fórum, fez uma es
cala para que os serventuários 
interessados em aderir à mani
festação saiam às 16h. Os super
mercados e os shoppings cen
ters, com exceção do BarraShop
ping, deverão funcionar normal
m te, assir,n. como os bancos. 

Praça 
Marechal 
Floriano 
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Grade 

Av. Almirante Barroso 
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Carrinhos de bebês 

ffJ D D 
Komois 

CULTURAL 

Entidades, artistas, 
movimentos e grupos 
culturais, escc,I& de samba, 
blocos 

TERCEIRA IDADE 

Entidades de idosos, 
movimentos, aposentados, 
grupos 

JOVENS 
Entidades estudantis, 
colégios, universidades, funk, 
movimentos de comunidade 
e culturais de jovens 

COMISSÃO DE FRENTE 

A ESPERANÇA 
Abre alas (crianças) 
Creche de "Pavão/Pavãozinho 
A REALIDADE 
Mães e Vitimas da Violência 
Diversas entidades e grupos 

O COMPROMISSO 
Arco da Soclédade 
Personalidades, artistas, 
parlamentares, 
representantes de 
sindicatos, associações de 
moradores, entidades 
empresariais, representantes 
de instituições, esportistas, 
etc ... 

Torre da 
qual cairá 
uma cascata 
de fogos 

Cerca de 120 pessoas da 
comissão de frente vip vão subir 
no palco para cantar Cipade 
Maravilhosa 

3m 

Palco 
f-- 3m---j 
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faixa de rádio. Isso permitirá 
que transmitam, ao mesmo tem
po, as mesmas mensagens aos 
participantes - explica Couti
nho. 

Triplo seqüestro, 
origem do protesto 

A atual mobilização contra a 
violência começou a tomar cor
po dia 25 de outubro, quando 
três pessoas foram seqüestradas 
no Rio: os estudantes Eduardo 
Eugênio Gouvêa Vieira Filho, 
Marcos Chiesa e Carolina Dias 
Leite - os dois últimos já liber
tados. De início, as adesões eram 
tímidas e a perspectiva de uma 
grande caminhada - da Cande
lária à Cinelândia - para pro
testar contra a violência parecia 
coisa de visionário. 

Aos poucos, porém, a mani
festação foi ganhando força. Pa
rentes de vítimas da violência se 
organizaram para participar, 
cartazes com fotos dos seqües
trados e os nomes de desapare
cidos foram distribuídos pela ci
dade e o telefone do Disque-de
núncia não parou mais de tocar. 
Surgiram as primeiras adesões: 
a Sociedade dos Amigos das Ad
jacências da Rua da Carioca 
(Saara), A Ordem dos Advoga
dos do Brasil (OAB), o Clube de 
Engenharia. Depois vieram ou
tras. E mais outras. O cardeal
arcebispo do Rio, dom Eugenio 
Sales, disse que a violência en
vergonhava o Rio e incentivou 
os cariocas a participarem da 
marcha pela paz. E o presidente 
Fernando Henrique Cardoso 
prometeu pôr uma fita branca 
no peito no dia da caminhada. 
Pronto. A passeata tinha virado 
uma bola de neve. 

A dois dias da manifestação, 
as adesões são cada vez mais nu
merosas. Sindicatos da CUT, da 
CGT e da Força Sindical; empre
sários e trabalhadores; associa
ções de moradores do morro e 
do asfalto; estudantes, donas de 
casa, artistas, intelectuais, sam
bistas, desportistas e membros 
de organizaçãos não-governa
mentais (ONGs) se preparam pa
ra um ato que pode entrar para 
a história da cidade. 

O noticiário sobre o Reage Rio 
continua na página 42 

96fü ap oJqwaAou ap 9l 'oBu,woa _JJ 
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REAGE RIO: dia 28, Candelária, 16h 

Gesto com futuro-----------, 
, -� .2.'i>-.1\'\- ct s- UH 

E F�NÔMENO sem prece- tenha o impacto que só as 
dente na história da cidade: grandes manifestações po-
não se tem notícia de ma- pulares espontâneas po-
nifestação popular com o dem produzir. Mas, concre-
nível de adesão antecipada tamente, a marcha será 
e o entusiasmo que cercam apenas um primeiro passo. 
a passeata da próxima ter- Para valer, a reação do Rio 
ça-feira. virá a seguir, se o carioca 
FOI a idéia certa na hora 
certa: a convocação a uma 
reação contra a violência 
foi ouvida por uma comu
nidade que ainda não per
deu a esperança - emt>ora 
já se sentisse cansada de 
sua própria apatia. 

ESPERAM-SE centenas de 
milhares de pessoas na 
concentração da Candelá
ri�; pelo que se anuncia, 
nao haverá camada ou se
tor da sociedade ausente 
da passeata. 

CoM tudo isso, no entanto, 
é preciso reconhecer desde 
já que o Reage Rio será es
sencialmente um gesto 
simbólico. Através áele

1 
a 

comunidade, ade�uaaa
mente representada, afir
mará sua disposição de re
pelir a violência. E neces
sário que o faça, e indis
pensável que a afirmação 

quiser. 

A grupo soc1a repre-
sentado no percurso entre 
a Candelária e a Cinelândia 
terá de escolher, no dia se
guinte, a sua trajetória e 
decidir que tipo de ação o 
atitude está ao seu aJcanc 
para ajudar a fazer a cida
de menos insegura e mais 
acífica---:------

UNS podem mais, outros 
menos. Alguns podem fa
zer, outros podem pedir, 
todos podem cobrar. Mas a 
nenhum carioca é dado es
conder-se atrás de "eu não 
posso" ou refugiar-se den
tro de "isso nao é comi
go". 

A NINGUÉM, enfim, é per
mitido contribuir para que 
a grande marcha de terça
feira seja um gesto sem fu
turo. 



JOfWft L HOJE 

Data . .J. ..!:,r 

1 ___ f(_/ ... � 
Caderno Pág. G 

Rio terá a maior 
marcha 

contra violência 
., no pais 

Edmilson Silva 

O coordenador-executivo do 
Reage Rio, Rubem César 
Fernandes, disse que a marcha 
cujo objetivo é levar, ao Centro 
da cidade, um milhão de pes
soas para se manifestar contra a 
violência, vai ser "a maior 
manifestação do Brasil". Em pé 
e batendo com a mão direita 
espalmada contra o peito, ao 
lado do pastor Caio Fábio 
D' Araújo Filho, fez questão de 
frisar que a marcha não tem 
objetivo político, uma reação às 
críticas fei.fas pelo governador 
Marcello Alencar (PSDB) à 
marcha prevista para o final da 
tarde do próximo dia 28. "Ele 
só pode ser um instrumento de 
solidariedade porque não é polí-

tico" observou Fernandes,, 
numa resposta às criticas do 
governador. 

Na avaliação de Fernandes, 
as críticas feitas pelo governa
dor à apreensão de cocaína, 
ontem, na Fábrica de 
Esperança, entidade assistencial 
localizada na Favela de Acari 
na Zona Norte, vão apenas 
ampliar a vontade das pessoas 
de participar da passeata. 
Fernandes disse que houve res
posta favorável da maioria das 
pessoas consultadas nas pesqui
sas feitas ontem pelas rádios 
populares analisando a adesão 
ao "Reage Rio" depois das críti
cas feitas por Alencar. 

A adesão, entretanto, não 
significa aderir totalmente ao 
pretendido pelos organizadores 

ço ao "Reage Rio", as empresas 
de transporte de massa acerta
ram com os organizadores da 
marcha a gratuidade nas passa
gens de ônibus, barcas, trens e 
metrôs, duas horas antes do iní
cio da passeata prevista para· as 
17 horas. 

De acordo com Fernandes, 
o "Reage Rio" é a oportunidade
de reunir os cacos dessa cidade
que não está partida apenas em
dois pedaços. "Uma cidade par
tida sofre por todos os lados; e
sofre sobretudo na sua alma, no
seu espírito", avaliou. "Estamos
na véspera de uma caminhada
que visa juntar esses cacos e
construindo um mosaico cujo
cimento, cuja cola seja feita de
boas intenções, de boas inten
ções".

do evento, que querem q1;1e as 
pessoas vistam roupas brancas 
para caminhar entre a 
Candelária e a Cinelândia, no 
Centro da cidade. Os funkeiros 
e favelados vão vestir azul e 
andar de lado, durante a passea
ta. "Combinamos andar assim, 
porque sempre fomos colocados 
de lado pelas autoridades", ana
lisa o sociólogo Caio Ferraz, 
que fechou a Casa da Paz,on
tem, por causa das ameaças de 
morte que vem recebendo. 

Um dos funkeiros sugeriu 
que fossem vestidos de azul e 
explicou o motivo: "o azul é 
que representa a paz para nós 
negros, que só consegue a paz 
quando morre � vai para o céu, 
que é azul". 

Para garantir o acesso maci-
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Os informantes do sexo masculino são mais comuns: até agora, 
6.993 homens e 4.056 mulheres já usaram o serviço ,. 

:, 

As drogas são o principal motivo de denúncias da população: já 
deram origem a 3.961 queixas (35,76% do total). 

O Inundo ein 

· · intonia coin

Rio Branco 
rincipais cadeias de TV vão transmitir as 
gens da caminhada da paz para 200 países 

- Mais de 200 países acompanharão
satélite a caminhada do movimento

eage Rio, no dia 28. A direção da 
, a principal rede de notícias do 

!Mo, já determinou a cobertura da 
.ha. A também americana NBC vai 

Qlocar no ar as imagens da Avenida · Branco, no principal noticiário da
· transmitido às 20h. A emissora

, .ponesa NHK também acionou sua 
equipe no Rio. Além de ver a caminha-

s japoneses terão um resumo dos 
�(que antecederam a manifestação e 
verão o filme em que Zico aparece con
'Ít.oc&ndo a população para a marcha. 
�;Escolhemos o filme do Zico porque 

Faferj cobrará 
resultados 
VJu!-J 

dã caminhada 
•"·Os favelados querem que sua voz 
sê!t'cluvida pelo restante da sociedade. 
Eiv"reunião ontem à tarde com repre
sentantes dos principais jornais do Rio, 
o presidente da Federação das Favelas
cki:R\o (Faferj), João Passos, reclamou
do,:tratamento dispensado pela impren
sa à9tomunidades carentes. "Os jornais
só· publicam as coisas ruins das favelas.
Ror....que não se preocupam em ver os 
mutir.ões e projetos culturais e sociais 
qdeQS favelados promovem?", questio
nou. 

ele é o brasileiro mais popular no Ja
pão", explica Paulo Makita, coordena
dor da equipe da NHK no Brasil. A 
repórter da NBC, a boliviana Monica 
Machicao solicitou à rede a reserva de 
um satélite no horário da marcha, para 
transmitir direto do Centro do Rio o 
que ela espera ser "uma reportagem 
diferente". De acordo com Mo nica, ge
ralmente só são mandadas para a NBC 
as chamadas hard news (notícias pesa
das). "É uma possibilidade que não 
aparece sempre. Vamos mostrar uma 
nova cara do Rio, que não ficou impas
sível", aposta a correspondente. 

O encontro, organizado pelo Viva 
Rio, foi uma das exigências das lideran
ças de favelas para que participassem da 
caminhada da próxima terça-feira. O 
presidente da Faferj disse que a popula
ção favelada não vai ser usada como 
massa de manobra de qualquer projeto 
político. "Vamos cobrar os desdobra
mentos da caminhada. Se nada for re
solvido depois do dia 28, vamos denun
ciar que toda essa mobilização não pas
sou de uma grande conversa fiada", 
garantiu Passos. Segundo ele, 50 favelas 
vão estar representadas na marcha. 

Da reunião de ontem, participaram 
Zuenir Ventura, do JORNAL DO 
BRASIL; João Roberto Marinho, de O
Globo; e Walter de Mattos Júnior, de O
Dia, além de representantes da Gazeta

Mercantil e TV Bandeirantes.
--�-
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D As drags queens cariocas também não vão ficar de fora da das drags, o Reage Rio tem que ganhar conotação nacional.

caminhada pela paz. Com modelitos especialmente criados "Tem que ser como o movimento das Diretas Já que se espalhou 
para a ocasião, Babi de Montserrat, Meime dos Brilhos, Nadja por todo o país. A violência não é só um problema do Rio": 
Coque/te, Andréia Gasparetty, Rose Bombom, Lo/a Batalhão justificou Lo/a Batalhão. Surgido no Rio há cinco anos, o movi-: 
e Xaxu virão à frente da bateria da Acadêmicos da Rocinha. mento das drags queens quer colorir e dar alegria à noite da 
Jsabelita dos Patins promete uma atuação especial: vestida cidade. "Já conquistamos nosso espaço e sentimos todo tipo de 

com uma roupa branca de bailarina, ela vai levar uma pomba preconceito na pele. Estamos representando aqueles que ainda 
branca nas mãos e soltá-la durante a caminhada. Na opinião não conseguiram superar isso", acresc�ntou Nadja Coquette. 

Funcionários da Kaiser terão ônibus 
Os funcionários da fábrica de Queimados das Cervejarias Kaiser estarão 
usando camisetas com a inscrição Juntos pela paz durante a caminha do 
movimento Reage Rio, na próxima terça-feira. A pedido dos mais de mil 

1 funcionários daquela unidade de produção na Baixada Fluminense, a 
empresa encerrará mais cedo seu expediente. A Kaiser colocará ônibus à 
disposição dos funcionários que quiserem participar da marcha. A comissão 
organizadora da fábrica calcula que 20% dos empregados estarão na 
caminhada. Em 1995, a Kaiser investiu US$ 50 milhões em projetos no Rio 
de Janeiro, segundo seu vice-presidente de Assuntos Corporativos, Carlos 

11
Eduardo Jardim. 

Construção civil vai em massa 
Dezenas de empresas associadas ao Sindicato da Indústria da 
Construção Civil no Estado do Rio (Sinduscon-Rio), como AC Lobato, 
Carioca, Encol, Erevan, Gafisa, João Fortes, Ponto 3, Presidente, 
Project, Santa Isabel, Sergen, Servenco e Wrobel, já confirmaram 
presença na caminhada da paz. A expectativa do Sinduscon é de que o 
número de participantes da construção civil ultrapasse os 100 mil, entre 
operários e pessoal de escritório. 

Juiz organiza 
grupo de pais 
de infratores 
O juiz Geraldo Prado, da 2ª Vara 
da Infância e Juventude, que 
atende a menores infratores, vai 
liderar um grupo de 20 pais de 
internos do Instituto Padre 
Severino, na Ilha do Governador 
qlle aderiram ao Reage Rio. Do 
grupo participarão ainda 
funcionários do Padre Severino e 
da 2ª Vara, que serão liberados do 
expediente às 15h. "É importante 
que esses pais participem da 
marcha. Eles e seus filhos são 
grandes vítimas da violência e do 
poder que o tráfico exerce sobre os 
adolescentes", lembrou o juiz. 

Costa do Sol 
vai mandar 
uma caravana 
São Pedro da Aldeia, na Costa 
do Sol, decidiu participar do 
Reage Rio. Grupos de 
moradores estão se organizando 
para comparecerem à carni!}hada 
com cartazes e faixas de apoio ao 
movimento. O prefeito da cidade, 
Rodolfo Pedrosa, enviou cartas a 
todos os prefeitos do interior 
pedindo a adesão ao movimento. 
"Nossa· adesão, além da 
solidariedade, significa também 
uma proteção aos nossos 
municípios que fatalmente serão 
prejudicados pelo alastramento 
da insegurança". 
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Qovemador afirma que apreensão de drogas na Fábrica de Esperança 

compromete a credibilidade dos organizadores da marcha 



• 

----o governador Marcello Alencar afir
�ntem, em Brasília, que a apreen
_... papelotes de cocaína na Fábrica 

R
erança pode desmoralizar o mo
o Reage Rio. 'Essa apreensão 
as estruturas das ONGs que 

. no processo. É lamentável por-
do mundo estava com esperança 
rica de Esperança", comentou o 
ador que descarta a possibilidade 

'iU,!,;,.1!,!.dlllação contra as entidades que 
:::�7,· o local onde foi encontrada a 

"Lá tem segurança e as pessoas 
dem sair sem ser vistas", acredi-

Sentimentos - Mesmo dizendo
que ainda dispunha de poucos detalhes 
sobre a operação, Marcello afirmou que 
"esses grupos são os mesmos que de
nurtêiam a vio)ência e as arbitrariedades 
d�]füJícia contra os moradores das fa-

disfarçar satisfação diante dos ve!ªs::i Ele acrescentou que a polícia vai 
dos da ação da Polícia Militar na aparar tudo. "Eles conquistam a con-

ca da Esperança, o governador füui,9a da população, mexem com senti-
llo Alencar disse "que é hora da mênfos religiosos e podem ser os agen-

�de aplaudir e r�cuperar a con- tes.dessa incrível violência", disse, · 
. nas forças policiais". Para ele, . Marcello explicou que receberá um 

o mostrou que o governo "está rel_atôrio completo do secretário de Se-
ando sério e investigando a fun- gur;mça, general Nílton Cerqueira, so-

� caso". Ele observou que "foi um �ível de comprometimento de to
muito duro no movimento Viva d�"'�ste_ caso .. Com relação ao movi

as chegou a hora de desmistificar mç� Viva Rio - que tem o pastor 
�s organizações que, após con- Càio\Fábio como uma das principais 

em a confiança das comunida- lig�ças-, o governador fez questão 
odem estar comprometidas com o d�,1l?&r que respeita e considera todos 
organizado''. o�icipantes "homens de bem", mas

ndo o governador, as investiga- irimsf& em lembrar que a credibilidade 
�dem provar que o crime não está p���)er afetada após este caso. "O 
� no alto do morro, mas disfarça- importante é destacar que, com ações 

· m vários ambientes. "Tudo isso c��ssa, a polícia vai angariando, aos
s devassado agora", disse. De volta pITÚêQs, a confiança da população", 
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Balanço - O governador reafir
m01f que não irá participar da passeata 
dQ dia 28. Segundo ele, o movimento é 
da ,sOGiedade e "não comporta a presen
ça 'à'ctgovernador". E explicou: "Não 
participo ativamente desse movimento, 
porgue sou governo". Para Marcello 
Aieieyir, sua presença na passeata não
ajudará a diminuir a onda de violência 
no estado e que sua atuação é mais 
importante na hora de tomar decisões 
sobre combate a violência. "Após a pas
seata vou fazer um balanço de.sta mani
festação, para saber que iniciativas a 
soétêtlade espera do governo", disse ele. 

.::.&governador marcou para o dia da 
mfü\H'êstaçâo uma reunião com o presi
de1lt2\fa República, Fernando Henri
que�1Jara discutir a criação de um fun
dõj!.1t� fiananciar um sistema moderno 
de�Pflrastr.amento criminal. Segundo 
M�r�éílo, esse mecanismo poderá 
"iâê'nüficar os criminosos em segun
do�:�arcello Alencar participará, na 
prõxima terça-feira pela manhã, junta
mente,com o presidente Fernando Hen
ricjJ�1Çardoso, do programa A Palav,:a

do"f;x,fidente, transmitido pela Radio
br�s..,Apesar de coincidir com o dia da 
gr8í'�,(caminhada pela paz no Rio de
Jage1ro, Marcello garantiu que este não 
será,,o, assunto predominante. "Vamos 
falar das perspectivas de desenvolvi-

ú ,v� ,. mmt9rrconomico do estado", explicou. 
.-M315cello, que viaja na próxima se

ma.na;para os Estados Unidos e Cana
d�u�t.,eve ontem em Brasília com o 
pr�sidente Fernando Henrique Cardoso 

�. Marcello leva�tava suspeita_s 
1
_,,c""o.e:;nc""l.,,u..,iu,.,.. __________ _

� ao trabalho realizado em Acan: 

e o chanceler Luis Felipe Lampçéia. 
Segbn.dn ele, o presidente estava tran
qmlo.,emão parecia nem um pouco aba
lad(l)npelas recentes crises do governo. "ltntl:gine se essa Fábrica da Esperança 

fgf".\'.Hl verdade, a �áb�ic� da Desesp:-
rança. O pastor Caio Fab10 tem que Vlf 

a público explicar porque todo este 
equipamento foi transformado em de-

, · e d " afirmou 

"O-presidente é um homem sereno e 
ina�aláv:I. Sabe que _o exercício do po

- de111é assim mesmo. As vezes os coope
.radotes· cometem erros, mas ele sabe 
que�0vidências tomar", afirmou. 



tganizadores 
evitam polêmica 
com governador 

Os principais coordenadores do Movi
mento Reage Rio responderam com tran
qüilidade e otimismo às declarações do 
governador Marcello Alencar, que vincu
lou a apreensão de cocaína na Fábrica de 
Esperança, em Acari, à marcha em favor 
da paz programada para o próximo dia 28. 
O antropólogo Rubem Çésar Fernandes, 
do Viva Rio, se mostrou inabalável com as 
declarações do governador. "Não vou co
mentar. Ele é que deve ser indagado sobre 
o que disse", comentou Rubem. Já o soció
logo Herbert de Souza, o Betinho, da Ação
c.li..Cidadania contra a Miséria e pela Vida,
9e que a operação da polícia em Acari
pareceu uma "annação".

Segundo Rubem César, não há motivos 
para que se entre num jogo de acusações. 
"Não podemos nos permitir cair em uma 
cilada. Vamos continuar insistindo que o 
sentido disso é colaborar com o governa
dor. Não é uma manifestação contra nada, 
é a favor da paz. Muitos perguntam se isto 
tem política envolvida. Mas vou me bater 
até o fim que o propósito inicial da cami-
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nhada não será alterado. Talvez ele ainda 
tenha dúvidas quanto a isso", lembrou. 

Ansiedade - Para o antropólogo, a 
marcha do dia 28 é um fato inédito na 
história da �idade por isso deve estar as
sustando muita gente, "Reunir favelas com 
empresários é uma novidade e assusta mes
mo. Acho que toda essa exaltação é por 
conta da ansiedade e da excitação da vés
pera de um grande acontecimento", argu
menta. Rtibem César aposta numa saída 
conciliadora com o governador Marcello 
Alencàr: "Iniciamos uma conversa provei
tosa sobre alguns proj,etos para a cidade e 
acredito que estaremos no caminho certo, 
que é o da união çle governo e sociedade", 
disse. 

Já o sociólogo Betinho disse não acredi
tar que a Fábrica de Esperançà tenha ser
vido como esconderijo de traficantes. "Às 
vésperas do Reage Rio, tem muita gente 
querendo derrubar o movimento", afir
mou. Para Betinho, o incidente terá que ser 
bem apurado. O sociólogo Caio Ferraz, da 
Casa da Paz de Vigário Geral, também 
considerou precipitadas as declarações do 
governador. Ainda assim,· acredita que o 
Movimento Reage Rio não será abalado a 
partir da apreensão de ontem na Fábrica 
de Esperança. "As entidades que organi
zam o movimento são respeitáveis", disse. 
Para Caio, "a fábrica está vulnerável à 
ação das quadrilhas da região'', disse. 
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Movimento 

surgiu da 
indignação 

El��f (,:1� D· 
25 de outubro. 
Nessa data, os jovens Marcos Chie
sa, de 16 anos, Eduardo Eugênio 
Gouvêa Vieira Filho, de 21, e Caro
lina Dias Leite, de 18, foram leva
dos por marginais em ações ousa
das, diante de dezenas de testemu
nhas e em plena luz do dia. O im
pacto· dos crimes causou reação 
imediata. No dia seguinte aos se
qüestros, o desespero do adminis
trador regional de Copacabana, 
Antônio Índio da Costa, amigo de 
Eduardo Eugênio, encorajou o em
presário Roberto Medina, seqües
trado em 19.90, a romper um silên
cio de ·cinco anos, manifestar sua 
indignação diante do fato e propor 
um movimento das sociedade pela 
paz no Rio. A idéia ganhou apoio. 
O antropólogo Rubem César Fer
nandes, coordenador do Viva Rio, 
movimento surgido há dois anos e 
também fruto da 'indignação da so
ciedade diante da violência, encam
pou a sugestão de mobilizar a po
pulação para um ato a favor da 
paz. "Acho que é_ o momento certo 
para fazer isso. E da tragédia que 
vem o renascimento. Essa caminha
da pode ser apenas mais uma, mas 
pode ser uma proposta que unifi-. 
que o Rio. Está na hora de unir à 
rico ao pobre, a favela e o asfalto. 
Isso pode sinalizar uma saída do 
lamaçal em que estamos. Queremos 
a presença maçica das favelas. Eles 
são vítimas também", disse, na 
época, Rubem César. 

Os primeiros a manifestarem sua 
indignação diante da onda de se
qüestros foram os amigos e paren
tes de Eduardo Eugênio. Em cami
nhadas nas rais da Zona ui com 

faixas pedmâo a libertação do ra
paz, eles_ receberam o apoio da so
ciedade. Do outro lado da cidade, 
na Ilha do Governador, os amigos 
de escola de Marcos Chiesa fizeram 
o mesmo.

A partir de então, o movimento,
que recebeu o nome de Reage Rio, 
passou a receber a adesão dos mais 
diferentes setores da sociedade. Ca
tólicos, evangélicos, comunidades 
carentes, empresários, artistas, sin
dicatos, organizações não-governa
mentais, escolas de samba, associa
ções de mo�adores _de favelas, todos 
se uniram com a proposta de uma 
caminhada em favor da paz. Um 
dos primeiros frutos da iniciativa 
foi a produção de um cartaz com a 
foto de Eduardo Eugênio, com os 
dizeres "Favelas contra a violên
cia", pela Fábrica de Esperança e a 
Casa da Paz, para ser distribuído 
nas favelas. 

O movimento, no entanto, moti
vou reações contrárias importantes, 
principalmente no mundo político. 
O governador Marcello Alencar, 
por exemplo, manifestou receio de 
se tornar alvo das cobranças da 
multidão esperada no dia 28. Afi
nal, é ele o responsável pela segu
rança pública no Rio. Marcello, 
que se reuniu com os integrantes do 
movimento há duas semanas, teme 
não ter estrutura para dar uma res
posta imediata às exigências de 
mais segurança. O prefeito César 
Maia manifestou-se contra o movi
mento, mas por outras razões: con
sidera que o movimento pode ter
minar num sentimento generaliza
do de frustração por falta de resul
tados práticos. 

Em contrapartida, o Reage Rio 
recebeu apoios de peso. O mais im
portante foi o do presidente da Re
pública, Fernando Henrique Car
doso que recebeu em Brasília repre
sentantes do Viva Rio por sua pró
pria _in ic iat iva .  O pres idente 
formalizou o seu apoio ao Reage 
Rio colocando na lapela a fita 
branca que simboliza o movimento. 
Dias depois, governadores de vá
rios os estados deram declarações 
de apoio à manifestação do dia 28. 

--- - --- -----
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PrefeitO do PFL. diz que 
vai barrar os sem-terra 
• Os acessos a Presidente Prudente serão bloqueados ao MST

SÃO PAULO - o Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra (MST) inicia hoje uma mar
cha de 100 quilômetros, de Sando
valina, no Pontal do Paranapane
ma, até Presidente Prudente, em cli
ma de tensão. O prefeito de Presi
dente Prudente, Agripino Lima 
(PFL), garante que não deixará os 
dois mil sem-terra, que participarão 
da caminhada, entrar na cidade e 
ameaça comandar um bloqueio se

eles se aproximarem dos acessos ao 
município. "Se eles insistirem• em 
entrar vamos ver o qué acontece. 
Não tenho medo deles, diz o prefei
to, que sustenta estar preparado até 
para um confronto. 

Lampião - "Quem vai dizer 
se nós vamos até a cidade são os· 
trabalhadores", afirmou Diolinda 

Alves de Souza, mulher de JÓsé 
Rainha, o líder dos· sem-terra no 
Pontal. A decisão seria tomada· on
tem à noite, numa reunião com re
presentantes de classes na cidade e 
a;valiada numa assembléia do MST
antes do início da marcha. O ânimo 
na região está acirrado: "O país 
está voltando à época do Virgulino 
(Virgulino Ferreira da Silva, conhe
cido por lampião, o rei do cangaço).
Não tem mais lei e todo mundo está 
com medo do Rainha. Alguém tem 
de abrir o olho", afirma o prefeito, 
que não está preocupado nem com 
o direito de ir e vir, assegurado na
Constituição. "Eles são bandidos e
não vão entrar aqui de jeito ne
nhum. A Constituição é para gente
honesta", diz.

A dureza com os sem-terra con-

trasta com o tratamento que o pre
feito está dando aos fazendeiros. 
No próximo dia 27 eles vão percor
rer vários quilômetros com trato
res, caminhões e caminhonetes para 
depois se concentrar no centro da 
cidade e prot�star contra as inva
sões de terra no Pontal. O prefeito 
disse que não vai colocar obstáculo 
à manifestação. 

O MST vai convidar o líder do 
PT, Luiz Inácio Lula da Silva e o 
ex-governador do Rio, Leonel Bri
zola para se junt�rem à comitiva no 
encerramento da marcha. 

Um grupo de 100 familias de 
sem-terra invadiu ontem de madru
gada a Fazenda Colonial, de 30 mil 
hectares, entre Lençóis Paulista e 
Iaras, a 300 quilômetros de São 
Paulo. 

Militância no Carandiru 
11 Carcereiras ficam 
fãs de Diolinda e 
visitarão o Pontal 
VASCONCELO QUADROS 

S
ÃO PAULO-Diolinda Al
ves de Souza, líder dos traba

lhadores sem terra do Pontal do 
Paranapanema, deixou uma se
mentinha da reforma agrária no 
Carandiru, onde esteve presa por 
18 dias. "Ela é uma nova líder e 
um exemplo de mulher na luta 
pela terra", afirma Gilda Alves de 
Morais, responsável pelo setor de 
prontuários da Penitenciária Fe
minina, onde Diolinda ficou deti-

da. O carisma de Diolinda levou 
Gilda e a agente de segurança pe
nitenciária Manssol Ortega a acei
tarem o convite para visitar, em 
janeiro, os acampamentos dos 
sem-terra no Pontal. 

"Vamos fiéar dez dias lá. Sem
pre gostei do pessoal da terra", 
justificou Gilda que, integrante da 
Igreja Batista, já realizou estudos 
para a Comissão Pastoral da Terra 
(CPT) mas ainda não teve oportu
nidade de visitar um acampamento 
do Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra (MST). "Vou 
mostrar a elas corno funciona nos-· 

1 so trabalho nos acampamentos e a 
organização interna do movimen
to", disse Diolinda, que vai recep-

cionar as duas agentes no dia 8 de 
janeiro em Teodoro Sampaio, on
de mora com o marido, José Rai
nha Júnior, e o filho João Paulo, 
de 2 anos. 

Diolinda disse que foi muito 
bem tratada pelas carcereiras. Na 
despedida, chegou a ser homena
geada por elas com a música Para
não dizer que não falei de flores, de 
Geraldo Vandré-hino de protes
to contra a ditadura - militar, até 
então inimaginável na boca de 
quem cuida de presos. A retribui
ção foi no mesmo tom. Momentos 
antes de deixar o presídio, Diolin
da presenteou a diretora da peni
tenciária com o boné vennelho do 
MST. 
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, Q-.. P.r�side�te Fernando Henrique Cardoso 
reúne"s� · hoje com o governador Marcello 
Alehear .. par,a acertar detalhes da participação 
do, governo federal no Movimento Reage Rio: 
Um Milhão nas Ruas pela Paz, que pretende 
reunir um milhão de pessoas numa caminhada 
marcada para o próximo dia 28, com início na 
Candelária. Ontem, ao receber o coordenador 
do movimento, Rubem César Fernandes, o 
presidente confirmou a liberação, nos próxi
mos dias, de R$ 15 milhões para reequipar as 
polícias Federal e Rodoviária no Rio e anun
ciou que no dia 28 usará a fita branca da paz, 
em solidariedade aos participantes da cami
nhada. Antes, em seu programa de rádio de 
terça-feira, falará d� sua preocupação com a 
segurança e sobre o apoio que vem prestando 
ao Rio. No dia 28, os funcionários federais 
lotados no Rio serão liberados uma hora antes 
do início da caminhada. Traumatizados pelo 
tiroteio de três horas da última segunda-feira, 
entre traficantes e polícia, moradores das fa
velas do Cantagalo e do Pavão-Pavãozinho e 
de Ipanema fazem amanhã, a partir das 1 Oh, 
uma passeata contra a violência. O governa
dor Marcello Alencar recebeu com cautela a 
proposta do Ministério da Justiça de federalizar 
os crimes de seqüestro, atualmente julgados 
pela Justiça dos estados. "A principio, qualquer 
medida nesse sentido é boa. Mas isso não pode 
ser feito de uma hora para outra", disse Marcello. 

l � GLOBO

/ O ata _..11., ' L ! C?r 
Caderno ___ Piif._L: 
. ·-·-·-·-.. -�-·------



• 

• 

Pais de Eduardo

estão abatidos
Após visitar ontem a familia de EduardoEugênio Gouvêa Vieira Filho, 21 anos, seqüestrado há 23 dias, o presidente da Assembléia,deputado Sérgio Cabral Filho, se disse impressionado com o abatimento dos pais do rapaz"Eles emagreceram bastante e quase não saemda cama, segundo o parlamentar. Policiais da. Divisão Anti-Seqüestro não acreditam na versão que a familia da pedagoga Louise Azevedo. Portella Vasconcelos deu para sua libertação,após oito dias de seqüestro. (Páginas 18, 19 e 20e editorial "Dimensão Federal", página 10)
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caminhada 
Presidente falará'no rádio sobre a importância da mobilização para o 

Reage Rio e usará fita branca que simboliza o movimento 
JAÍL TON DE CARVALHO 

0
•• BRASÍLIA - O presidente Fernando · A caminhada, em que todos deverão
Henrique Cardoso reforçará, em seu pro-

�

-s.tar Ade .branc?, .irá da �and�lá?ª até .ª
�·ama de rádio na terça-feira, a importân- . meland1.a. A 1dé1a do Viva Rio e orgam
c1a da caminhada Reage Rio, que deve ar a cammhada em alas, como num desfile
mob!lizar um milhão de pessoas nas ruas de escola de sa�ba. Entr� .ªs �las es�ar� o
da cidade para pedir paz. A caminhada grupo das fam1has das vitimas da v10len

. .está marcada para o próxima dia 28. "O eia. '·Queremos a sociedade caminhando e
· presidente também vai manifestar sua ;dizendo paz com muita força, para que o
""preocupação com a segurança e falar do prnndo inteiro ouça", sugeriu Rubem Cé-

poio, sob diferentes modalidades, que rr. 
· vem dando ao Rio", afümou O porta-voz · Para ele, é essencial que os moradores
,jla, Presidência, em?aixador Sérgio Ama- t1as fave!�s se engajem totalmente no movi

a!. Fernando Hennque, que prometeu on- ,11enlo . Se os moradores da favela, que
�tem aos líderes do movimento usar a fita têm mais motivos para desconfiar das
branca da paz do Reage Rio, vai se reunir .ações de combate à violência, não partici-

, hoje com o governador Marcello Alencar, parem, não terá caminhada. A presença
p�ra acertar novos detalhes da participa- deles é e�sencial", concla�ou. "f:. cami
çao do governo federal na caminhada. Na '.nhada nao tem um sentido poht1co ou
reunião de ontem com líderes do movi- r_eligioso, e um movimento da sociedade",
mente Viva Rio, Fernando Henrique con- �firmou o secretário de Justiça do Rio,
firmou a liberação, nos próximos dias de Jorge Loretti, que também participou da
R$ 15 milhões para reequipamento 'das reunião com o presidente.
'polícias federal e rodoviária. Até terça-feira as entidades represen-

"Espero que realmente um milhão de tativas de moradores de favelas deverão
pessoas compareçam à caminhada" disse ter encontros com propietários de jor
o presidenté durante a reunião que t;ve no nais e emissoras de rádio e televisão e 
Palácio do· Planalto. com O coorden;dor com Marcello Alencar. Nestes encontros 
do Movimento os é:lirigentes dás entidades pedirão que 
Viva Rio, Rubem '-------- os veículos de comunicação e polícia evi-
César Fernandes. tem discriminação com os moradores 
Na reunião ficou "Espero que das favelas. 
decidido que as Na semana seguinte à caminhada, os 
empresas esta- um milhão de organizadores do Viva Rio e o governo 
tais, baseadas no do Rio deverão preparar uma série de 
·êstado, deverão, pesso�s , .· projetos para s.erem incluídos no progra-
na quarta-feira, compareçam a ma de combate ao contrabando, ao nar-
liberar seus fun- caminhada" cotráfico e à onda de seqüestros, Os 
cionários às I 6h, projetos serão, depois, encaminhados áo 

_ uma hora antes· governo federal. Fernando da manifestação. Henrique Até lá, também, a Cardoso TV Educa t i va  
promoverá deba
tes sobre o tema 
para envolver ainda mais a população na 
disçussão do ass o 

� O Viva Rio reivindica a inclusão na 
Constituição da obrigatoriedade das For
ças Armada,s participarem do combate ao 
narcotráfico e ao contrabando. O movi- · 
mente quer também que seja retirado da 
Constituição o modelo de organização de 
segurança nos Estados. O objetivo é que 
cada estado organize a segurança confor
me suas necessidades. 

Como. aderir 
J�=--······=··, .. , ...... .  ,..,.,, ....... . .  , .. . ...... .  _._.._. ... ,., .. _.,-,·:i,.-,·,·, ....... z

Para obter informações sobre 0 Reage Rio, entre em contato com as seguintes entidades: 
Viva Rio- 265-5004
Ce_ntro Brasileiro de Def e;a da 
Cnança e do Adolescente _ 220-
9903 e 220-9009

�çã? da Cidadania contra a Violencia - 551-6 I 07
Casa da Paz - 973-129 5 
Fede�ação das Favelas do Rio deJaneiro- 224-6026
Fábrica de Esperança- 371-292lramal 234 





Morador de 
Ipanema faz 
ato pela paz 

Traumatizados pelo tiroteio de três ho
ras que levou pânico ao bairro, os morado
res de Ipanema resolveram organizar uma 
manifestação contra a violência. A partir 
das I Oh de amanhã, os moradores dos 
morros do Pavão-Pavãozinho e Cantagalo 
e dos prédios próximos vão se reunir na 
Rua Jangadeíros para juntos caminharem 
até a Praia de Ipanema. A união de asfalto
e morro é uma prévia da participação do 
bairro no movimento Reage Rio, no dia 
28, no Centro. 

Apesar da iniciativa, a anunciada alian
nador do Viva Rio, Rubem César Fernan
des, para avaliar o impasse. "Queremos 
que ele nos ajude", diz João Passos. 

'Em Ipanema, a luta pela união conti
nua. O presidente da Associação dos Mo-

. radores do Pavão-Pavãozinho, Sebastião 
Silva, acredita que os esforços dos mora
dores dos prédios próximos aos morros é 
indispensável para um entendimento. 
"Também sofremos com o tiroteio. Nosso 
objetivo é mostrar que somos parte da 
sociedade e que estamos preocupados em 
conseguir a paz. As pessoas precisam en
tender que não somos marginais só porque 
moramos no morro. Somos contra qual
quer ato de violência, de quem quer que 
seja. Queremos ficar em paz com nossos 
vizinhos de baixo", diz Sebastião, que pre
tende participar da caminhada. 

A tese de Sebastião é aceita pela "vizi
nha de baixo", Virgínia Dreilich. Síndica 

Movimento já 
tem adesão de d 

policiais civis ,;.l!Jlt 

O Reage Rio ganhou a adesão "d�s· 
policiais civis. O president� do sindic�to. 
classista Fernando Bandeira, e o � 
preside;te, Gemerson Henri9�e Dias;'es�: 
tiveram ontem com o secretano de Segú-. 
rança Pública, general Nilton Cerqueir.3.\· 
para anunciar que tam�ém e��arã@".na•
caminhada pela paz do d1� ?8. A ntà1�1' 
vítima da violência é o pohc1al, que par-tI
cipa diretamente do con,fronto: Por �ss�,' 
não poderíamos faltar a mamfestaÇ'àtl1 

1
frisou Bandeira. 

O Sindicato dos Policiais Civis do Rio· 
convidará os órfãos e as viúvas de poli
ciais que morreram em combate com' �s
bandidos. Gemerson disse ou� ao anu 
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ça com as comunidades carentes do Rio 
está correndo risco. Numa reunião, ontem, 
na.Federação das Favelas do Rio de Janei
ro (Faferj), representantes de mais de 20 
associações de moradores decidiram que o 
encontro cõm os comandantes dos Bata
lhões de Polícia Militar - um pedido feito 

· no início da mobilização para o Reage
Río- é condição prioritária para que as
favelas participem do movimento.

"Não entendemos porque o governador
pode receber pes�oas de classe média e não
pode nos receber. Queremos um entendi
mento. A violência da polícia nas favelas
está insuportável. Só queremos que eles
entendam que a favela não é habitada só
por gente fora-da-lei", argumenta João
Passos, presidente da Faferj. Segundo ele,
na próxima quinta-feira haverá outra reu
nião, desta vez com a presença do coorde-
há 1 O anos do prédio 40, da Rua Alber
de Campos, ela costuma freqüentar o Cen
, tro Comunitário de Defesa da Cidadania
do Cantagalo, que funciona no Ciep �
Goulart. "Acho essa manifestação muito
importante para que todos nós nos respei
temos. É uma experiencia que é superpos1-
tiva", avalia. , , 

O advogado Severino Marques, síndlco
do prédio da Alberto de Campos, 10 �B;
onde, segundo ele, já morou o irmão, do
governador Marcello Alencar, Manue-J
Alencar, ontem distribuiu prospectos 11.Ôs
elevadores do prédio convocando pará' a'.
manifestação de amanhã. "No morrp,1"� 

uma minoria que é bandido. A maioria é
trabalhador. Tudo que vem para construir.
é bom e válido. Acho que existe essa vora,
tade das pessoas se integrarem'\ argume,1);,
ta.

ciar a adesão da classe, os organizadores 
do evento ficaram surpresos. "Chegaran1 
a convidar o sindicato dos policiais' ãá 
Itália. Mas, sem nossa presença, é como 
se fizessem uma feijoada sem feijãó11'; 

comparou Gemerson. Também estão sett.: 
do mobilizados cabos e soldados da PM; 
bombeiros, vigilantes e empregados,, de 
transportadoras de valores. hr•" 

No encontro com o general, à diréto
ria-do sindicato também cobrou do secre
tário uma posição sobre o aumento saláL 1 
ria! da categoria, previsto para janeito' 
próximo. Embora Nilton Cerqueira te-
nha dito várias vezes à imprensa que, 
concederá um reajuste 53,8% - retró'á't'iV 
vo a setembro de 94, com a dif ererrça 
sendo paga em parcelas - os sindicalistas, 
saíram da reunião sem confirmação,,da: 
promessa. Segundo eles, o general terá 
um encontro com o governador Marcello -
Alencar. na segunda-feira. para decidir ·a,· 
questão. 
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5[campanha Ri
O

'i)esarme-sefoi relançada em solenidade na Fábrica da Esperança 

-Pastor rel.ança
campanha por 

previsão é a de que sejam recolhi
das, no mínimo, 10 mil armas de brinque
do. Uma reunião hoje entre os organiza
dores da campanha decidirá as primeiras 

comunidades a serem visitadas já na pró
xima semana. Os organizadores tambémdesannamento entrarão em contato com os shopping 
centers para a colocação de postos de 

A campanha Rio Desarme-se, pro��- doação de brinquedos para serem trocavida pela Fábrica de Esperanç�, ms�itm- dos. Para a caminhada do Reage Rio ção que mantém cursos profi�sionahzan- serão alugados ombus patalevar ao Centes para crianças carentes, foi relançada tro as 1,5 mil crianças atendidas pela 
ontem em solenidade que_ contou �om ª Fábrica da Esperança . Uma faixa branca presença de representantes das 'Maes de foi estendida na fachada da instituição.Acari e da artista plástica Yvone Bezerra Com uma fitinha branca presa à camisa, 
de Melo, coordenado1_·a �o Centro_ Brasi-

0 pastor Caio Fábio convidou todos a leiro de Defesa dos Dtre1tos da �nan9a_ e pedir pela paz, usando fitas brancas predo Adolescente. O pastor Cai_o �abt0 
sas às roupas, na antenas nas janelas. Ele D'Araújo Filho, presidente da Fabnca da também convocou a população a se moEsperança fez uma oração pela paz no bilizar para mudar o quadro de violên_cia. Rio. . . "Há uma minoria que impõe uma lei de Na campanha, lançada pela pnmeira medo e terror na cidade. A maioria davez em novembro do ano �as�ado, as p@pulação, porém. quer a paz. Só que

crianças levam armas de �laShco para 
essa maioria está assistindo passivament 

serem trocadas por ou!r?s bnnq�ed?s co- à desordem. É preciso que as pessoas muns. Agentes voluntano_s da Fabnca de deixem de lado o conformismo e arregasEsperança visitam comun_id�des_c�rentes, 
sem as marigas para melhorar o Rio". A fazem orações e dão apoio as vitima� da artista plástica Yvone Bezerra de Melo,violência. Ano passado foram _r�olhidas que em 1993 lutou contra a impunidade 10 mil armas de bnnquedo !! visitada� 45 
dos assassinos dos menores da Candelá

comunidades. Este ano serão Produzidos ria alertou sobre o futuro do movimento:50 mil adesivos que com�çam a se! e�tn_:- "As passeatas são uma maneira de mobigues no di� 23, numa Blztz nas prmcipais Jizar as pessoas, mas só são válidas se 
esquinas do Centro, �onas �orte, Sul e houverem ações concretas que as sigam.Oeste. Três mil camisas assi�a�as por 

o Reage Rio não pode se limitar à camiZiraldo com a frase "Amar� R�o e, desar- nhada do dia �8".mar O Rio" também serão d1stnbmdas . 
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Nos edificios, a volta à rotina e ao pes�delo dos tiroteios na favela

O presidente Fernando Hen
rique Cardoso anunciará ama
nhã apoio ao movimento Reage 
Rio, uma caminhada pela paz e 
contra a violência marcada para 
o próximo dia 28, às 16h, com
início na Candelária. Ontem, o
governador Marcello Alencar
disse que o estado garantirá a
infra-estrutura para a manifesta
ção e pediu a participação da
sociedade na solução dos pro
blemas do Rio. O tiroteio de três
horas que infernizou a vida dos
vizinhos das favelas Pavão-Pa
vãozinho., em Copacabana e
Ipanema, na noite de segunda
feira, começou com uma tentati
va de extorsão. Policiais subiram
o morro e exigiram dinheiro dos
traficantes, que reagiram. On
tem, moradores da área onde
ocorreu o tiroteio lamentaram a
volta do "pesadelo". Desde no
vembro do ano passado, quando
foi realizada a Operação Rio,
não ocorriam tiroteios nas favelas
próximas. (Págs. 18, 19, 20 e 21)

EDITORIAL 

"O Pavão-Pavãozinho é 
palco privilegiado de um 
tipo de violência que precisa 
acabar. Ali quadrilhas se 
enfrentam entre si ou 
enfrentam grupos policiais, 
a céu aberto, sem a mínima 
contemplação, sem um 
pingo de piedade pelas 
pessoas que moram nas 
redondezas.( ... ) É contra 
este tipo de coisas que 
cidadãos vão caminhar." 
Página 8 
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'Day after' 
preocupa as 
autoridades 

A bola de neve em que se transformou 
a mobilização para a caminhada contra a 
violência marcada para o dia 28, no Cen
tro começa a despertar nos organizado
res' do movimento Reage Rio e·nas auto
ridades à apreensão com o dia seguin�e. 
Encerrada a festa pela paz, em que vana
dos segmentos da sociedade carioca vão 
exigir um basta na insegurança, o que 
será do amanhã? A pergunta vem desa
fiando o prefeitp César Maia, o governa
dor Marcello Alencar, a quem corp.pete a 
linha de frente da segurança pública, (; até 
o ministro da Justiça, Nélson Jobim.

O temor de Marcello, por exemplo, é
com o rumo que tomarão principalmente 
as cobranças ao desempenho das políciais 
Civil e Militar - sobretudo à Civil, palco 
de sucessivas e barulhentas crises envol
vendo delegados, enquanto várias pes
soas continuam seqüestradas no Rio. 
Embora apresente-se como avalista da 
presença da multidão nas ruas, -o gover
nador está preocupado c,om a falta �e 
estrutura da Polícia para fazer face as 
cobranças. Cesar Maia temeque se nada 
acontecer o cariocas caia no der-rotisn'lo. 

Apoio - O sinal de 9ue o governo 
federal está alerta ao crescimento da· mo
bilização para a caminhada foi dado ._on
tem pela manhã, por telefone, a um dos 
idealizadores da manifestação, o antro
pólogo Rubem César F�rna�des, co0r�e
nador no movimento Viva Rio. A convite 
do advogado paulista José Gregor,i, ch.efe 
de gabinete do ministro N�lson Jo�1�, 
Rubem César segue amanha a Bras1ha, 
com reP.resentantes do Reage Rio (1�ovi
mento criado para preparar a cami11ha
da), para reunião em qu�. reivindicará 
mais recursos para as policias federal e 
rodoviária e as Forças Armadas comba-
terem o crime no Rio. 

Para o coordenador do Viva Rio, o 
convite para do Ministério da Jus�iça já é 
resultado da mobilização para o d1c1; 28 -
sinal de que o governo federal quer ante
cipar-se ao brado dos nianifestan.tes con
tra a violência. Rubem Cesar Fernandes 
observou, porém, que o o�jetivo da cami
nhada não é pôr as autondades contra a 
parede. "O que a g�nte quer é criar uma 
dinâmica positiva e que cada um dos 
atores faça a sua parte", explicou, para 
avisar: "Acho que já estamos maduros o 
bastante para saber que no dia seguinte, 
depois da caminhada, não estaremos no 
araíso." 

Prioridade - O coordenador do 
Viva Rio assinalou que, além de cobrar 
combate mais intenso à criminalidaµe, a 
caminhada levantará a bandeira de inte
gração social. Projetos como o Favela
Bairro, da Prefeitura, e dos centro�. de 
defesa da cidadania, do governo estadual, 
"devem ser prioridade no Rio", defende. 
"Queremos criar um ambiente que pode 
ajudar o governo a encaminhar medipas 
como essas". Ele conclamou o empresa
riado, responsável pela geração de· em
pregos, a colaborar com melhoriás �m 
favelas vizinhas às indústrias. Do Ses1 e 
;do Senai, disse esperar programas de.for
mação para jovens desempregados. · · 

Crise - Mesmo sem ter o paraíso 
após a caminhada, não faltará quem con
tinue com a certeza de viver no inferno. 
Basta olhar para a crise do· sístei:nà peni
tenciário. Superlotado e sem Condições de 
recuperar mesmo criminosos de baixa pe
riculosidade - que, pelo contrário; pas
sam por uma autêntica faculdade do ºcri
me-, os presídios do Rio são motivo �e 
preocupação freqüente do chefe de Poh
cia Civil, delegado Hélio Luz. Segundo 
ele, não adianta a polícia prender se .não 
há lugar nas prisões nem mesmo para 
presos que continuam encarcerados nas· 
delagacias apesar de já estarem condena
dos. 

Se Luz se preocupa com a. falta de 
vagas no presídio, a sociedade continua 
preocopada com a �alta de eficiênci� da 
Polícia e seu envolvimento COIJ:l o cnme, 
evidenciado pelos indícios de 'que poli
ciais militares chefiam quadrilha ·de se
qüestradores. Além disso, o sis!e�a p�l(
cial brasileiro - em que as pqhc1as Mili
tar e Civil dividem as funções de repres
são e investigação - dificulta qualquer 
tipo de combate coordenado à violên�ia. 
Mesmo sendo chefiadas pelo secretário 
de Segurança, Nilton Cerqueira, as du�s 
polícias vivem às turras. U�a solu_çao 
que poderia ser adotada no dia _s�gu!lllte 
já foi debatida no Plano Estrateg1�b do 
Rio em que foi proposta a cnaçao da 
Força de Ordem Pública, unificando as· 
polícias numa mesma estru .um. 
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Calllinhada 
' . . 

contra crnne 
• 

une cariocas 
O cardeal-arcebispo do Rio de 

Janeiro, Dom Eugenio Sales, reú
ne-se hoje com bispos e vigários 
para definir como os católicos 
participarão do movimento Rea

ge Rio, uma caminhada pela paz e 
contra a violência prevista para o 
próximo dia 28, no Centro da 
cidade. Para os organizadores, a 
caminhada - motivada pela re
cente onda de seqüestros - deve-

rá ser uma das maiores manifes
tações de rua do Rio dos últimos 
anos. Dom Eugenia acha que o 
momento é de união do Rio con
tra uma situação "que nos aflige e 
envergonha". A crise entre o che
fe de Polícia, Hélio Luz, e o cor
regedor Luiz Gonzaga de Lima 
Costa foi contornada ontem pelo 
secretário de Segurança Pública, 
Nilton Cerqueira. (Págs. 18 e 19) 
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do Rio se une 
ara caminhar 

pela az 

Organizadores do movimento Reage Rio. querem levar mais de · 1 

de pessoas para a marcha da Candelária à Cinelâ 

• O Rio de Janeiro vai parar no dia 28 sinos da Candelária anunciarão o início da te 'anúncios que a partir de amanhã serão
tpara celebrar a paz e protestar contra a marcha contra a violência, que poderá ser' veiculados em todos os jornais dos Rio.
�violência. A exemplo do aconteceu na Itá- a maior manifestação de massa da história Nessa mobilização estarão engajadas as 30
'lia no início dos anos 90, quando a força da cidade. agências filiadas à Associação Brasileira de
;da população nas ruas conseguiu romper o Comunidades carentes, mulheres, sindi- Agências de Propaganda (Abrap).
1elo secular do banditismo protagonizado catos, mães, igrejas, associações de bairros, "Aidéia é fazer do dia 28 um clima de
,Pela máfia, a cidade, maltratada e desfigu- grêmios estudantis, todos estão promoven- Copa do Mundo", disse Jonas Suassuna,
rada por uma onda de violência, vai pro- do reuniões para se organizarem para a presidente da Abrap.
,mover uma grande marcha que deverá reu- caminhada. A reação de toda uma cidade No Sindicato dos Metalúrgicos, em
'nir um milhão de pessoas da Candelária à ameaçada por uns poucos, como lembrou Benfica, representantes de várias entidades
'Cinelândia. A 15 dias da data marcada o publicitário Roberto Medina em seu de- de classe como médicos, vigilantes, meta
.para a caminhada pela pacificação, todos sabafo, logo após os seqüestros dos estu- lúrgicos, ferroviários, construção civil e
os setores da sociedade se mobilizam em dantes Carolina Dias Leite, Marcos Chiesa policiais civis traçaram planos conjuntos
'articulações para o evento. (ambos já libertados) e Eduardo Eugênio para mobilizar a população para o movi
. Ontem, o cardeal arcebispo do Rio de- Gouvêa Vieira, ainda em cativeiro, no mês mento. As entidades prometeram a partir 
Janeiro, dom Eugênio Sales exortou os de outubro, começou com forç� e ontem da próxima semana fazer convocações 
•·homens de boa vontade a não ficarem de foi consolidade com reuniões em vários através de carros de som e panfletos que
praços cruzados". O cardeal citou São cantos da cidade. serão distribuídos por toda a cidade. 
Paulo, para apoiar a iniciativa da popula- Campanha publicitária-Os publi- Mães na caminhada-As mães de 
ção carioca em lutar pela paz: "vencer o citários de 15 das maiores agências da vítimas de violência também se reuniram 
mal com o bem". E deu o aval: às 16h, os cidade decidiram ontem criar gratuitamen- mais uma vez para fazer uma convocação 

pública pela participação de todas as mães 
cariocas. "Convocamos todas as mães a 
participarem da caminhada do dia 28, 
principalmente aquelas que ainda não tive,
ram seus filhos atingidos pela violência. E 
por elas que nós lutamos, para que não 
chorem as lágrimas que choramos", diz o 
documento. 

O grupo Articulação de Mulheres, que 
recentemente participou da 4ª Conferência. 
Internacional de Mulheres, em Pequim, na 
China, em setembro, também aderiu ao 
movimento ontem. Suas mais de 300 inte
grantes garantiram presença na marcha, 
com direi to ainda a uma Dança da Paz, 
que apresentarão na concentração na Can
delária. 

Alta sociedade-O grupo SorRio, 
formado por membros da alta sociedade, 
também está se mobilizando. Helô Coelho, 

Gisela Amaral e a atriz Maitê P 
comandaram a reunião do comitê, 
quetel no Resumo da Ópera. Gisela, 
havia participado da reunião com a 
de vítimas de violência na semana p .. 
mostra-se otimista com a mobiliza��e 
está fazendo a sua. parte para coop�,!
presentantes da sociedade para a ma,:.� 

"É um movi�1en_to de. ponta, q4
todas as pessoas· , disse Gisela. �'$/i�f, 

Helô Coelho, presidente do Sor
l rantiu apoio total: "Vamos colabo , · · ·. 

todas as maneiras". Maitê Proença •. ,.,. -
zou que, como artista e como cidadã'f'ttl'J:Í 
o dever de participar . da caminha.141.1-l
SorRio, criado em maio, tem trabalh#
em programas de apoio à crianças c�
e à população de rua, promovendo oonv�� 
nios para financiamentos de obras s4'.8I�t�
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Católicos darão 
apoio à marcha 
do Reage Rio 

As ?ª_dalad�s do� sinos da Igreja da
Candelana serao o smal para o início da 
grande caminhada pela paz no Rio, no dia 
28. O compromisso foi finnado ontem em
reunião na Cúria Metropolitana, entre o
cardeal arcebispo do Rio de Janeiro dom
Eugenio Sales e representantes do' Viva
Rio,, 9ue foram buscar o apoio da Igreja
Catolrca para o movimento Reage Rio. O 
cardeal colocou à disposição dos organiza
dores da caminhada todos os serviços lei
gos da Igreja, como as pastorais de meno
res, de favelas e de empresários cristãos 
além da Rádio Catedral, que divulgará � 
eve�to. Dom _Eugenio não participará da 
cammhada pois estará em Roma, Itália. 
' O cardeal aprovou a idéia da manifesta
ção da sociedade diante do que considera 
�'uma situação grave que estamos vivendo 
que nos aflige e nos envergonha". Do� 
�ugenio afinnou que a Igreja estará parti
cipando da caminhada através dos católi
cos e que dará apoio moral e incentivo 
"aos homens de boa vontade para que não 
fiquem de braços cruzados". O cardeal 
lembrou que a caminhada "não terá cono
tação político-ideológica e que o momento 
é de união". 

,-------
1 JOk�AL l)tl 8Ri\.SlL

1 IJtH w.Â t( I ,,/ -f .,_
.Cader••-- "'ª· Â 

1 Dom Eugenio destacou ;ma citação de 
São Paulo "vencer o mal com o bem" para 
reafirmar que a Igreja sempre estimula "o 
culto da paz e da concórdia". De acordo 
c?m � cardeal, a Igreja estimulará a parti
c1paçao d� população através da coorde
n��ão da Pastoral do Menor, que convida
ra Jovens de comunidades carentes a com
parecerem à caminhada. O cardeal lem
brou que a Igreja já vem promovendo 
manifestações pela paz como a procissão 
em desagravo à Nossa Senhora de Apare
cida. 
. . Dom _Euge!1i? !eúne-se hoje com bispos
episcopais e viganos para definir a partici
paç�? das paróquias na convocação dos 
catohcos para a marcha pela paz. A inten
ção dos orga1_1izador�s do Reage Rio é que 
durante as missas seJam feitos anúncios da 
caminhada do dia 28. Após a reunião da 
qual participou o jornalista Zuenir Ve�tu
ra, o coordenador do Viva Rio Rubem 
César Fernandes, disse que dom' Eugenio 
fez �uestão de si�alizar que a Igreja está 
�po1ando o movimento, o que é "muito 
importante para todos". 
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AS MANIFESTAÇÕES E SEUS MOTIVOS 
• 26/06/68: o Centro do Rio pára com a
"passeata dos 100 mil", o mais claro sinal
do descontentamento popular com o regi
me militar de 64. O protesto dura mais de
seis horas e reúne, além de estudantes,
intelectuais, profissionais liberaü; e paren
tes de presos políticos. Um padre e uma
freira carregam uma faixa com os dizeres
Fa:er calar os moços é violentar nossa cons
ciência. O grupo de mães de presos pede 
liberdade para seus filhos. 

de todos os partidos políticos se reúnem no 
mesmo palanque. O comício dura mais de 
cinco horas. 

sua irreverência nas músicas, palavras de 
ordem, faixas, cartazes e camisetas. Os po
líticos que usam os microfones dos carros 
de som são vaiados. 

• 10/04/84: cerca de um milhão de pessoas
fazem nas avenidas Presidente Vargas e
Rio Branco a maior manifestação pública
do país. A multidão reivindica o restabele
cimento imediato das eleições diretas para
a Presidência da Reública. Cinco governa
dores da ·oposição ao regime militar, dele
gações de vários estados e representantes

• 16/08/92: assim como as demais grandes
capitais do país, o Rio responde ao apelo
do então presidente Fernando Collor, que
pediu que a população usasse as cores
verde e amarela, com um protesto de um
tom só: o preto. O luto contra a corrupção
no governo toma ruas e avenidas da cidade
e chega aos parques e praias. Até n;esmo
animais de estimação são vestidos com a

• 17/12/94: atendendo à convocação do
movimento Viva Rio, a cidade para por
dois minutos, ao meio-dia, para refletir
sobre a violência. Apesar da chuva, a ade
são dos cariocas é maciça. Nos shoppings
da cidade, funcionários e lojistas deixam
seus locais de trabalho e ficam de mãos
dadas com os consumidores. Os supermer
cados, a Bolsa de Valores, fábricas e ban
cos também param. Meninos de rua, sam
bistas, sindicalistas, empresários e intelec
tuais fazem um abraço simbólico à Igreja
da Candelária, palco de uma das duas
chacinas - a outra foi a de Vigário Geral
- que deram origem ao movimento.

cor do protesto.
• 22/08/92: cerca de 100 mil estudantes do
Rio, Niterói e Baixada Fluminense fazem 
passeata, da Igreja da Candelária à Cine
lândia, pelo impeachment de Collor. Mais 
uma vez, a multidão cara-pintada mostra 

Para sindicatos, 
,. 

emprego e arma 

contra -violênci� 
"Mais emprego e menos violência". Es

te será o lema dos sindicatos na caminl1'aci 
preparada para o dia 28 pelo movü;i.w� 
Reage Rio. Uma reunião realizada ontem, 
na sede do Sindicato dos Metalúr

,
·ç&tt acertou. a participação dos trabalha )f��s 

no movnnento. Durante o encontro, 1cpu 
decidido que os sindicatos devem começai 
ainda esta semana a convocar suas'�)i' 
para participar da caminhada. Do eb_c;c:íP.
tro participaram dirigentes sindicais dós 
metalúrgicos, médicos, empregadosJ!Ji 
construção civil, ferroviários, vigilalh(��')se 
policiais civis. · :: 2;-O presidente do Sindicato dos Me1awr
gicos, Carlos Manoel Costa Lima, ac,,.qif1 
que o movimento contará com a partiGiRfu· 
ção de 53 sindicatos. Ele acredita gg� ... · 
melhor maneira de convocar os tr�g�lJ?.ilb� 
dores para a caminhada é mostrar com�� 
violência afeta cada categoria profissiq��, 
"-Dos 21 mortos na chacina de VJ.'iJlt}R. 
Geral, por exemplo, cinco eram meta;iJ4gh 
cos", lembrou. Já o presidente do SüJqj_\;� 
to da Construção Civil, José Boavt;1W�e 
Ferreira, destacou que, nos anos .7Ch')-Ri 
setor chegou a empregar 300 mil traba-JJ�< 
dores no Rio. "Hoje estamos reduzi,çiqdÍ 
80 mil. O emprego é o principal re\"fitdjfJ 
contra a violência", defendeu Boaventura. 

O presidente do Sindicato dos Médicos, 
Luiz Roberto Tenório, destacou que, p 
os 35 mil médicos do Rio, "a maior v.itl 
eia é a falta de condições para aten�r"'a 
vítimas da violência". Ele lembrou ainda 
as invasões ocorridas nos hospitais cf - "'� 
por grupos de extermínio e quadrilhas .• � 
Rio é a única cidade brasileira em q�� 
chamadas causas externas matam mais · 
que as doenças. Nas outras cidades do 
país, a principal causa de morte s-àct'as 
doenças cardiovasculares·', acrescenteu . .,,� i 

O médico Jairo CotÍtinho, representa-n-t@ 
do movimento Viva Rio, sugeriu, dúrã!i!!W 
a reunião, que a participação dos· si11õidf.' 
tos continue depois da caminhada. Eie,dé�1 
fende a idéia de se criar uma comisSW(lj 
formada por trabalhadores, empresíu'r�� i� 
governo para discutir medidas confra:J o•, 
desemprego no Rio. O diretor do Sindicàfü 
dos Ferroviários Juarez Valmir de Lêrfüjgl' 
disse que a entidade vai pedir à Flunríh'e\isi, 
que não cobre passagens no dia da eamí,.ú 
nhada. :.i11w'1� 
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A população pode colaborar no combate à 
criminalidade fornecendo informações 

Denúncias sobre tráfico de drogas são a 
recordistas nas chamadas 
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Novas'· adesões 
j\gências dão apoio ao Reage Rio em campanha que 

começa amanhã nos jornais 

- .· .:adesão das grandes agências de propa
ganda à mobilização do movimento Reage
R1.b'�àra a caminhada contra a violência mar
cátlt]ara o dia 28, no Centro, foi definida 
ontem. Em reunião na agência Artplan, na 
Lagoa, no início da noite, diretores e publici
tliHcl� de 15 agências traçaram as linhas de 
carrlp�'nha com início previsto para amanhã, 
nos jornais, em nome de anunciantes dispostos 
a 'á�s'ó'ciar seus produtos e serviços à manifes
ti?�o: "A idéia é fazer do dia 28 um dia igual 
ao de final de Copa do Mundo", anunciou o 
-ptés!dente da Associação Brasileira de Agên-
cia�, de Propaganda; Jonas Suassuna.

A frente de entidade que congrega as 30
maimes agências do Rio - detentores de
cdtítas de 350 grandes anunciantes-, Jonas
Süá�füna vai dividir com o presidente da As
sO'ciação Brasileira de Porpaganda (ABP), Ro
berrtJ 1Bahiense; a coordenação dó mutirão de
pr�ndganda para garantir a participação de
u'm milhão de pessoas na caminhada, que
cotneçará na Candelária, às 17h, e terminará
mt Cffielância. "Com a participação da ABP,
que re_úne as agências e os publicitários, nossa
força·será multiplicada", previu Suassuna. As
agências, adiantou o pr�sidente da ABAP, vão
abrif 1mão dos honorários (20% dos valores
dos anúncios) e apelar aos meios de comunica-

ção para que dêem descontos à publicidade 
associada à chamada para a manifestação. 

Á campanha, que ainda não tem data para 
começar na tevê, não vai se limitar a peças 
publicitárias dos 350 anunciates tradicionais 
das agências filiadas à ABAP - entre eles, o 

�Barrashopping, que, além de se juntar à con
vocação para a caminhada, cogita de não 
abrir no dia 28, para que os comerciários 
possam ir à caminhada. De acordo com Jonas 
Suassuna, a ABAP, a ABP, o movimento 
Viva Rio e outras entidades também vão 
assioor anúncios específicos para reforçar o 
apelo à participação dos cariocas. A produ
ção dos anúncios será coordenada pelo presi
dente do Clube de Criação do Rio de Janeiro, 
Sílvio Matos. 

Uma das idéias de Matos, apresentada no 
encontro na Aretplan, é a criação de peças 
com a contagem regressiva para o dia 28, com 
inserções diárias nos meios de comunicação. 
De acordo com Jonas' Suassuna, os anúncios 
vão mostrar aos cariocas que a caminhada 
contra a violência "não tem donos" e apelar 
para que os cariocas soltem a criatividade 
como fa..:em em épocas de Copa, quando até 
o asfalto das ruas é pintado pelos torcedores.
"Vamos pedir que pintem as ruas de branco e

pendurem lençóis brancos nas janelas", 
exemplificou o presidente da ABAP. "Isso é 
um movimento de todas as pessoas que vivem 
na cidade". 

O entusiasmo marcou a reunião dos publi
citários e diretores de agências - entre eles, 
pesos-pesados da propaganda carioca, como 
Lula Vieira, da VS Scala, Armando Strozem
berg, da Contemporânea, e o anfitrião Rober
to Medina. O coordenador do movimento 
Viva Rio, Rubem César Fernandes, não con
teve a animação com a entrada das agências 
na campanha. "Os publicitários são os peda
gogos do mundo contemporâneo", comentou. 
"Se eles- estão dentro, é porque nossas espe
ranças estão caminhando na direção certa". 
Mal terminou o encontro, Jonas Suassuna já 
caçava clientes, pelo telefone celular, para 
inaugurar a ehamada geral rumo ao dia 28. 

Os organizadores do Reage Rio reúnem-se 
hoje com o governador Marcello Alencar, às 
10h30, para marcar a realização de seminários 
entre associações de moradores de favelas com 
comandantes de batalhões da Polícia Militar. Na 
mesma hora, na Fábrica da Esperança, em Aca
ri, o movimento Viva Rio e a Associação Evan
gélica Brasileira relançam a campanha Rio, de
sarme-se. A campanha é destinada a trocar ar
mas de plástico por outros brinquedos. 
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E,studantes fazem caminhada 

pela 
(,':Alunos do Colégio São Sebastião, na 

Ilha -do Governador, e amigos de Mar
cos Chiesa fizeram, ontem à tarde, uma 
caminhada pelo fim da violência no 
Rio. Cento e cinquenta jovens vestidos 
de..Jb.ranco, levando 3 mil balões e 26 
fai,11s com mensagens de estímulo à 
participação da população no combate 
ao crime, partiram do colégio e percor
re't'Jm durante uma hora três quilôme
tt6s;;<la Estrada do Galeão até a Chur
r�fogia Oásis, propriedade de José 
Chiesa, pai de Marcos. Ele representou 
o-!il110, que ainda não se sente em con
díçqes para sair de casa por muito tem
po, 
:�:iVfarcos por enquanto só se sente 

selruro em casa", explicou o professor 
de história, Luís Gustavo Crispino, que 
junto com os alunos levava a faixa Vio
lê1(sia precisa acabar. Vamos todos rea
gir. 

"Marcos encontrou os colegas, que o 
esperavam gritando seu nome, no esta
ci,0namento da churrascaria: Muito 
emooionado, chegou acompanhado da 
mii!:\ .. e foi rodeado por dez a1nigos que 
vei.Q.flm camisetas formando na frente a 
palavra Segurança e nas costas Liberda
de. Depois de cantarem a música Para
11ao dizer que não falei de flores, os 
jovens gritaram pela libertação de 
Etltmrdo Eugênio Gouvêa Vieira Filho, 
qú'e 'foi seqüestrado no mesmo dia de 
Miir-cos e ainda está em poder dos se
qãestradores. 
"X)niforme - Comovido com a ma

nifestação dos amigos, Marcos afirmou 
es'fal-' tão feliz quanto no dia em que foi 
enc'dhtrado no cativeiro, e que a cami
n�ada servirá para chamar a atenção 
das· autoridades. "Espero um pouco 
mms de competência das autoridades e 
que todos vistam o uniforme como o 
pés'ôal do Regimento de Polícia Monta
da'9: disse Marcos, que também man
doír i.una mensagem para a família de 
Ecl'tlardo Eugênio e de outros seqüestra-. 
do§\' "Rezem muito. Se Deus quiser, 
tudWacabará bem". 

um encontro, em data ainda não marca
da. "Vou pedir para que o governador 
continue dando verba para que a polícia 
possa cumprir seu papel", adiantou 
Marcos. 

Às 15h50, o grupo partiu do Colégio 
São Sebastião, na Estrada do Galeão, 
em direção à churrascaria Oásis. Como
vido, José Chiesa participou de toda a 
caminhada. "Esses atos não acabam 
com a violência, mas ajudam a mobili
zar e chamar a atenção das autorida
des", afirmou José Chiesa para um cor
respondente da televisão nacional da 
Suécia. 

Movimentos - Segurando a faixa
Os estudantes unidos pela pa::., Rafael 
Drumond, que cursa o pré-vestibular, 
pedia o fim da violência na Ilha do 
Governador. "A gente não pode mais 
viver em liberdade. O governo tem que 
fazer leis mais severas para acabar com 
a onda de violência", afim1ou. Entida
des de classe e movimentos contra a 
violência foram dar apoio à caminhada. 
Rubem César Fernandes, do Viva Rio, 
fez questão de ir à Ilha do Governador 
para dar seu incentivo. 

"Quem mais sofre com a violência é 
o jovem. É ele quem mais morre e quem
mais mata. Todas estas caminhadas têm
começado por iniciativa de adolescen
tes", disse Rubem César convidando a
todos para aderirem à grande manifes
tação pela paz idealizada para reunir
um milhão de pessoas no dia 28.

Jovens do movimento Rio com pa::. e
amor e representantes da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) da Ilha, 
também participaram. Júlio Lopes, do
no do Centro Educacional da Lagoa, 
CEL, que reúne 4.200 estudantes em 10 
escolas da Zona Sul, juntou-se ao gru
po. Ele pretende mobilizar seus alunos 
para aderirem à caminhada no dia 28. 

A passeata reuniu também morado
res, como a dona de casa Dina Thereza 
Pinto, que sozinha improvisou um car
taz de incentivo ao Disque-Denúncia. A 
manifestação terminou no estaciona
mento da Churrascaria Oásis, com um 
ato religioso conduzido pelo padre Cel
so, da paróquia Nossa Senhora da Aju-

,..,.Apesar de afirmar que se sente psico
logieamente e fisicamente refeito, ainda 
nàô'sabe quando voltará às aulas. Em 
conversa pelo telefone com o governa
dor M arcello Alencar. eles comhinaram 

_.....____. ....... --------�-�
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da, na Tlha. 
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Xa vantes invadem Funai
Índios tomam pres ll/\�vJ4b1J H ./'J·�"-,J 

nctaçao como ref em para exigir assistência médica
BRASÍLIA - Insatisfeitos com 

a falta de assistência médica em 
suas aldeias, líderes de índios xa
vantes de Mato Grosso invadiram 
ontem a sede da Fundação Nacio
nal .do Índio (Funai) e mantive-

_ mm o presidente da entidade, 
Márcio Santilli, o vice-presidente 
Jorge Pozzogon e dois diretores 
como reféns por quase uma hora. 
Armados com lanças, bodoques e 
pintados para guerra, os índios 
passaram uma descompostura em 
Santilli, que foi agarrado pelos 
braços e levado para a garagem 
da Funai. 

Com os corpos pintados em 
vermelho e preto, os xavantes que 

· elitavam na sala de espera do pre
sidente da Funai, tão logo conse
guiram entrar no gabinete come
çaram a cercar Santilli. Dois deles 
seguraram o presidente da Funai 
pelos braços. 

Santilli tentou dissuadi-los, di
zendo que era melhor conversar. 
Os índios não ligaram. Para não 
sair arrastado, não ousou reagir. 
Na garagem do prédio da Funai, 
ouviu o sermão dos xavantes. 

"Sua administração é pobre. 
Sua administração é suja", insul
tou um dos caciques, com o dedo 
na cara de Santilli. Em momentos 
de maior irritação, o cacique che
gou a empurrar o rosto do presi-
dente da Funai. Impassível, San- ca assistencialista. A população disse o presidente da Funai, que 
tilli ouviu a bronca dos xavantes. dos xavantes soma quase 8 mil marcou para hoje uma reunião 
cUm cacique mais idoso gritou índios, divididos em 80 aldeias no com os caciques xavantes para 
com o presidente da Funai. estado de Mato Grosso. discutir projetos para a área. 

Os xavantes não aceitam a no- "Através de projetos um nú- A intenção da Funai é desen-
.va política da Funai de só liberar mero maior de índios será benefi- volver projetos de subsistência 
recursos para projetos auto-sus- ciado e não apenas as tribos cujos nas aldeias para tornar possível a 
tentáveis, rompendo com a políti- caciques têm acesso a Brasília", independência financeira dos ín-

dios. "ÓS índios escolhem os pro- A negociação com os índios foi 
jetos e a Funai viabiliza com re- feita pelo diretor de Patrimônio 
cursos e assistência técnica", disse Indígena, Odenir Oliveira, tam-
Santilli. Segundo ele, a Funai não bém feito refém, que falou na lín-
tem recursos para manter uma gua dos xavantes e conseguiu con-
política "paternalista". "Se abrir vencê-los a sentar para conversar. 
um precedente, todos os outros Santilli ainda argumentou que 
índios vão querer", disse. faltavam recursos para garantir 

Bagunça - Apesar do clima assistência médica. Com discurso 
tenso, Santilli não cedeu às pres- burocrático, chegou a dizer que o 
sões dos caciques. Irritado, o pre- Orçamento Geral da União ainda 
sidente da Funai disse que a mo- não tinha sido votado pelo Con-
bilização dos xavantes foi "insu- gresso. "Isso só deve acontecer 
fiada" por ex-funcionários da em março",justificou Santilli. 
fundação que estão descontentes Sem muita convicção, um dos 
com a atual administração. "A caciques pôs fim à conversa. "En-
situação dos índios é difícil, mas, tão, amanhã (boje), vamos vir 
com bagunça, vocês não vão con- aqui às oito para começar as ne-
seguir µada. Vocês querem con- gociações", disse em tom grave o 
versar ou desmoralizar o presi- cacique, pouco depois de liberar 
dente da Funai?", perguntou aos Santilli. 
índios. 
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____ Escritor��f��� ap9io
il.Princtpais elas do Rio acreditam que novela mostra o verdadeiro comportamento do povo e cn�advogada

A notícia da liminar para a cassação dos capítu
los da novela Explode Coração, de Glória Perez, 
causou revolta entre os ciganos do Rio. Ontem, 
cerca de 25 deles, representantes dos principais clãs 
da cidade, fizeram uma manifestação em frente ao 
Forum, no Centro, contra a medida impetrada pela 
advogada Míriam Stanesco, que se intitula princesa 
dos cfganos. Liderados por Mio Vassitch, presidente 
da Urtlão dos Ciganos do Brasil, os ciganos desau
torizaram Míriam a falar em nome da classe. 

De acordo com Mio, os ciganos não têm nada
contra a novela exibida pela TV Globo ... A Glória
Perez está mostrando o verdadeiro comportamento 
cigano, está mostrando a realidade. Existem várias 
histórias parecidas com a de Dara nas nossas famí
lias. Ela está mostrando nossa cultura de modo 
respeitoso. A Glória não tem que resgatar nossa 
cultura mas está fazendo esse trabalho porque sente 
admiração por nosso povo", adverte Mio. um pre
sentante do clã Hora Hane. A mesma opinião têm o 

·-

\ 

Kalon Rodrigo Gevegir. "'Não temos nada contra a 
Glória Perez e sua história", diz. 

A taróloga NifTer Cortez, descendente dos Hora 
Hane, e uma das fontes de pesquisa de Glória Perez, 
endossa o coro. "Não sei porque tudo isso. Ela não 
está fazendo mal nenhum. A gente não pode interfe
rir numa ficção. Acho uma ignorância. Ela está 
fazendo uma coisa bonita da qual temos que nos 
orgulhar. Pela primeira vez, estão mostrando nossa 
cultura e não o folclore. Além do mais até onde eu 
sei a personagem não tem nada a ver com essa 
Míriam. E a novela é bem clara. No final, há um 
aviso que qualquer semelhança com fatos reais é 
mera coincidência", diz NifTer. 

O principal abismo que separa a advogada Mi

riam Stanesco dos demais ciganos do Rio é o titulo 
de princesa. Segundo o músico Mio Vassicth, presi
dente da União Cigana do Brasil, e um dos princi
pais estudiosos e divulgadores da cultura cigana no 
país, os títulos de princesa e rainha não existem 

entre os ciganos, o que é confirmado por represen
tantes de clãs como Kalon, Hora Hane e Kalde
rach. 

Marketing - "'Ela pode ser rainha do chá. do 
suco, menos dos ciganos. Isso não existe entre nós. 
não temos esse título, isso é ridículo. As pessoas 
insistem em acreditar nisso talvez por ignorância··, 

· adverte Mio. Ele não poupa críticas a Míriam. ""Ela
faz marketing em cima dessa fantasia de princesa.
em proveito próprio. É uma. espertalhona", acusa
Mio.

Para Mio, a atitude de Míriam Stanesco é preju
dicial ao povo cigano. "'Desde 1987 que estamos
tentando fazer um trabalho para acabar com a
imagem de espertalhões e velhacos que· os ciganos
tinham. E agora vem essa senhora querer extorquir
dinheiro da TV Globo e da Glória Pérez. Isso é um 
desserviço para o nosso povo", afirma Mio.

Entre as conquistas dos ciganos; do Rio, Mio
destaca a oficializ.ação em maió pasSjldQ do Dia do 

Ciganq, que passou a ser comemorado lio dia 12 de 
outubro. "Nós lutamos para que a nossa cultura 
seja preservada. E isso foi reconhecido até pelo 
Ministro da Justiça Nelson Jobim que nos indicou 
para o Prêmio do Direitos Humanos de 1995", diz 
Mio. 

Clãs - De acordo com Mio. que foi nomeado 
representante dos ciganos no Brasil. pela Federação 
Roma Internacional. uma entidade cigana reconhe
cida pela Organização da Nações Unidas (ONU). 
no Rio existem cerca de 10 mil ciganos. Os princi
pais clãs são Hora Hane. Macthuaia. Kalon e Kal
derach. Mio discorda da posição de Miriam Stanes
co e explica que, pela tradição. ela não pode se 
considerada cigana, já que a cultura é patriarcal e 
Míríam é filha de pai não cigano. ··Em nossa cultura 
só são considerados ciganos os filhos de pais ciga
nos. Parn a colônia ela não é cigana. por isso nà 
tem nenhuma autorização para falar por nós", ex 
plica. · 



Censura velada 
; é dor-de-cabeça 
1 

· que não acaba
A proibição da cena em que a cigana Dara perde a 

\Íígindade na novela E.,11/ode Coração. da Rede Glo
bo, traz à tona um pr<)'.�ema que nunca deixou de 
rostir no pais: a censura velada. Mesmo com a 
redemocratização a sombra das t=uras nunca dei
xou de assombrar a classe artística. mesmo que de 
maneira sutil. Cenas de novelas, de filmes e de minisé
ries, peças de teatro. reportagens jornalísticas. mini

'séries. livros. músicas, comerciais e até programas 
çducativos nunca deixaram de estar na mira dos 
-censores.
- - Em maio deste ano. o vocalista e guitarrista do
.l'aralamas do Sucesso, Herbert Viana. foi obrigado a
retirar do roteiro de seu show em Brasília o rap Luis 
lrrócio / 300 picaretas}, que citava nominalmente João
Aliies. Genebaldo Correia e Humberto Lucena. O
�procurador-geral da Câmara. deputado Bonifúcio de
Andrada conseguiu que a juíza federal lonilda Maria
Carneiro Pires proibisse a execução da música por
considera-la ofensiva.
Antes do show - Os oficiais de justiça comunica
ram o fato aos integrantes do conjunto 15 minutos 
antes do inicio do show. A música aproveita uma 
frase de Lula em 93 e classifica como picaMas parla
mentares que têm "anel de doutor". Outro trecho da 
letra ainda fala de lobby. conchavo e propina. como 
"variações do mesmo tema sem sair do tom ...

Em novembro, foi a vez do jornalista e escritor 
Ruy Castro ter problemas com a Justiça pela publica

, ção do livro Estrela Solitária - 11111 brasileiro chamado 
Garrincha, biografia de um dos maiores craque de 
futebol de todos os tempos. Procurado pelas filhas de 

arrincha, o advogado Luis Eduardo Salles Nobre 
· nseguiu liminar para busca e apreensão do livro de 
astro. As herdeiras alegam que o escritor não as
rocurou durante a preparação da biografia e ressal
m ainda que o texto fere a memória de Garrincha.
editora Companhia das Letras até hoje não recebeu
tificaçào sobre a proibição e o livro continua sendo
ndido;;;,. ____ _

Polêmica, sempre 
ROSE ESQUENAZI• 

P 
ode ser muita coincidência, mas a
escritora Glória Perez não vive sem 

uma boa polêmica. Às ve=, a confusão 
desanda e acaba na Justiça ou em situa
ções mais dramáticas. No currículo da 
escritora, o momento mais negro aconte
ceu com a morte de sua filha DanieUa 
Perez. em 1992, durante a novela De 
corpo e alma. No papel de Yasmin, Da
niella se envolveu com o slripper vivido 
por Guilherme de Pádua, que também 
provocou uma discussão pública sobre 
uma nova profissão - polêmica, é claro. 

Depois de Partido alto, que Glória 
escreveu com Aguinaldo Silva em 1984, 
na Globo, a escritora mudou-se para a 
Manchete, onde lançou Carmem três 
anos depois. As doses de misticismo fo
ram tão exageradas que chegaram a inco
modar os atores e a produção. Em vários 
momentos. a emissora enfrentou a ira dos 
pais-de-santo, irritados com a agressivi
dade da pomba-gira incorporada em Car
mem (Lucêlia Santos). 

De volta à Globo, Glória Perez criou 
uma enorme briga com a familia de Anna 
de Assis, mulher do escritor Euclides da 
Cunha. durante a minissérie Desejo, de 
maio a junho de 1990. A filha de Anna, 
Judith, conseguiu uma liminar obrigando 
a emissora a submeter a sua apreciação 
os capítulos da série antes que eles fossem 
ao ar. O advogado Ednardo Padilha re
clamou da falta de pesquisa e disse que o 
dramalhão era de "vigésima classe." 
Confusão vai, confusão vem, os descen
dentes de Anna, Euclides da· Cunha e 
Dilermando de Assis enfrentaram dias 
dificeis diante da tragédia revivida. 

Barriga de aluguel, que ficou engave
tada durante cinco anos na Globo. foi o 
grande sucesso da autora. Não só no 

Brasil como em vários países que impor
taram a trama. 

Mas o problema não foi a técnica da 
inseminação artificial e sim o destino do 
menino Carlinhos/Júnior. Filho de Clara 
(Cláudia Abreu), que alugou sua barriga 
para Ana (Cássia Kiss), o garoto viveu 
uma disputa judicial para definir com 
quem iria ficar nos últimos capítulos. Pa
ra resolver a questão. a escritora apelou 
para três magistrados aposentados. Por 
unanimidade, eles decidiram que Carli
nhos/Júnior devia morar com a mãe ge
nética. Mais um qüiproquó. 

A marca registrada de Glória Perez 
estava definida. De corpo e alma trolll(e a 
troca de bebês na maternidade, o que 
levou a desconfiança à ·casa de duas fami
lias. Os negros que viviam numa favela 
carioca sem entender como tinham um 
filho branco, e os ricos que não aceitavam 
totalmente aquele menino tão diferente 
deles. Os strippers- rapazes que tiravam 
a roupa nas boates para deleite das qua
rentonas carentes - também deram mui
to o que falar. Pelo Brasil. rapazes encon
traram uma nova profissão. 

Mas nada foi pior que o crime que 
chocou pais. Esta foi, certamente, a única 
polêmica que Glória Perez não criou, e a 
que mais mexeu com o seu equilíbrio. 
Diante da morte de Daniella - quando a 
realidade deu um troco à: ficção - a 
perda da virgindade da cigana Dara, em 
Explode coração, parece brincadeira. Mas 
os ciganos se sentiram traídos e ofendi
dos, assim como a familia de Anna de 
Assis, as mães de aluguel, os filhos troca
dos, os pais-de-santo ... 

• Rose Esquenazi é edilo,a�asaiateote da revista TV. 
do JORNAL DO BRASIL 
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Professores reivindicam 
reajustes 

Profissionais ·da rede municipal 
voltaram às ruas exigindo um 
novo piso salarial de R$ 560,00 

,Os professores da rede munici
pal de. Duque de Caxias, 
realizaram ontem uma manifes
tação na Praça Governador 
Roberto Silveira, em frente a 
Secretaria de·Educação, no Centro. 
Eles estão em estado de greve e 
reivindicam piso de R$ 560,00 
para a categoria além de R$ 392,00 
para os funcionários adnünistra
tivos. Atualmente, tais vencimen
tos estão em R$ 179,54 e 109,65, 
respectivamente. Os professores 
querem também que o prefeito 
Moacyr do Carmo acabe com a 
política de abono que, segundo 
eles, achata os salários. Na semana 
passada, o Governo Municipal 
ofereceu 12% de aumento, mas a 
categoria recusou. O Sepe 
aproveitou o protesto e fez uma 
votação popular para avaliar o 
desempenho do Governo Moacyr 
do Carmo. 

Hoje, às 13h, uma nova assem
bléia será realizada na Câmara de 
Vereadores de Duque de Caxias. 
Às 15h, eles percorrerão algumas 
ruas do Centro e farão um "enterro 
simbólico" do prefeito Moacyr do 
Carmo. A coordenadora do Sindi
cato Estadual dos Profissionais de 
Educação (Sepe), Soneli Antunes, 
explicou que depois de muitas ten
tativas o Governo Municipal 
aceitou conversar. "O prefeito 

disse que só daria 12% de aumen,
to. Mas ele alegou que a prefeitura 
não tem verba, só que todos nós 
sabemos que Caxias é o 2º maior 
município em arrecadação. Então, 
onde foi o dinheiro arrecadado? 
Para a Educação não foi", coU:
testou a coordenadora. 

Soneli Antunes acrescentou 
que, os professores estão com os 
salários "congelados" desde o ano 
passado. Ela informou que as 
merendeiras de Belford Roxo 
recebem R$ 212,00, ou seja, quase 
o dobro do salário de um fun'.
cionário administrativo de Duque

· de Caxias. Soneli frisou que.a
política de abono achata os salários
dos professores com mais tempo
de serviço. "Quem tem 20 anos de
trabalho recebe igual a quem está
começando", destacou.

A equipe de reportagem do
Jornal de Hoje procurou a
secretária de Educação, Maria
Hélia, para comentar o assunto,
mas ela não foi localizada. À tarde,

_ o prefeito Moacyr do Carmo tam
bém foi procurado e a sua 
secretária informou que ele estava 
em reunião. Ela pediu para o 
repórter ligar depois. O repórter fe.z 
nova tentativa e a secretária disse 
que o prefeito continuava em 
reunião. 



· Os professores ocuparam a Praça Gov. Roberto Silveira reivindicando um piso salarial de A$ 560,00
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Professores fazem 
protesto po11piso 
salarial de cinco 

, . 

m1n1mos 

Pelo menos, duas mil pes

soas participaram ontem

de uma passeata, em_ PEº
testo contra as condiçoes

do ensino público no 

Estado . Os manifestantes

se concentraram no L_argo

do Machado , e segm�a�
em passeata até ao Palac10

Guanabara, sede do Go

verno Estadual, onde en

tregaram uma pauta �e

reivindicações com seis

itens, entre o s quais. 0

aumento do piso sal�n_al

do s professores, eleiçao
para os dire�ores das esco

las estaduais e a contra

tação dos �pr?vados. em

concurso publico realiza

do em 1993. A passeat,

foi engrossada P?r al�un�
sem-terra, que ha mais d�
15 dias estão acampado!
na sede do Incra, no Cen:

tro. Página�
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Os manifestantes levaram um caixão para a porta do Palácio Guanabara, simbolizando a morte do ensino público no Estado 
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Professor protesta· no 
�Palácio Guanabara 
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Bernardo de La Penã 

Nádima Bonfim 

Pelo menos duas mil pessoas par
ticiparam ontem de uma passeata 
em protesto contra as condições do
ensino público no estado. Os mani
festantes se concentraram às
l lh30m no Largo do Machado, e
seguiram em passeata até ao Palácio
Guanabara, sede do Governo
Estadual, na Zona Sul, onde pre
tendiam que uma comissão fosse
recebida pelo governador Marcelo
Alencar, que estava em Brasília.
Eles entregaram aos assessores de
Alencar, uma pauta de reivindi
cações com seis itens, entre os quais
o aumento · do piso salarial dos pro
fessores, eleição para os diretores
das escolas estaduais e a contratação
dos aprovados em concurso público
realizado em 1993.

A passeata foi •engrossada por
alguns sem-terra que há mais de 15
dias estão acampados na sede flumi
nense do Instituto de Colonização e
Reforma Agrária (Incra), no Centro.
O movimento foi organizado pelo
Sindicato Estadual dos Profissionais
de Educação (Sepe), pela Asso
ciação Metropolitana de Estudantes
Secundáristas (Ames) e União
Brasileira dos Estudantes Secun
daristas (Ubes). 

A manifestação pretendia sensi
bilizar o governador e pressioná-lo a
receber a comissão do Sepe para
discutir as reinvindicações. A coor
denadora geral do Sepe, Carmem
Tubio, afirmou que "o governo já

JORNAL NOJE
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está ciente das reinvindicações 'e
que está enrolando". Na ausência de
Alencar e de seu vice, Luiz Paulo
Correia da Rocha, os manifestante�
foram recebidos pelos represen
tantes da chefia do Gabinete Militai;,
que prometeram ·encaminhar as
reivindicações ao governador, e o�
orientarapi a procurar a Assembléia 
Legislátiva. ''

Os professores ganham RS
215,00, entre salários e bonifi0
cações, e querem que o teto seja de
5 salários mínimos. A passeata
provocou um grande congestiona-::
mento no trânsito. Não houve incir,
dentes, apenas um pequeno tumulto
quando alguns estudantes insistiram
em subir as escadas do Palácio com
um caixão · simbolizando a morl�
do ensino no estado. ,'

A Policia Militar preparou ui:ti
esquema de trânsito cobrindo o's
cerca de 600 metros do percurso;
entre o Largo do Machado e o palá�:
cio. Após uma curta reunião com q,
coronel, a comissão foi encaminha.
da para um encontro com os
secretários de Educação, MariléÜ{
Cruz, e de Administração, Augusto
Wemeck, na Assembléia Legislativá1 

(Alerj), para onde se deslocaram os'
manifestantes. Ainda no palácio, os
manifestantes soltaram mais de dois
mil balões negros, em protesto conr
tra a situação do ensino no estado. ';

Na concentração no Largo dc;>i
Machado, não faltou o tradicion
aquecimento dos integrantes dó
movimento, com vários discursos de
representantes do sindicato da cate�
goria, professores e estudantes. ···

Rio lança programa social :-·

O Programa Comunidade

Solidária, que destinará recursos

para o desenvolvimento de projetos

sociais e educacionais, foi lançado

ontem pelo vice-governador Luiz

Paulo Corrêa, em encontro realiza

do no Palácio da Guanabara. O
projeto prevê a a distribuição de

verbas aos municipios para a

aquisição de cestas básicas, materi

al escolar entre outros itens, para

atender as escolas municipais e as

comunidades carentes.
A secretária de Educação de

Belford Roxo, Priscila Bouça�.
disse que o município com 44.77�
alunos será beneficiado com umá 
verba de R$ 593.012,50. Ela expli;
cou que existem vários programas;·
que serão aplicados de acordo com'
as necessidades de cada município:
No caso de Belford Roxo, serão
destinados a aquisição de cestas d�
material escolar para alunos, kit 4�
trabalho para os professores, ed1,1_c,
cação infantil, merenda e transporte
escolar, e campanha de combate a
desnutrição. 
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r Aposentados e- - sindicatos processrun O
Com base n o  artigo 201 da  

Constituição Federal. que garante 
o valor real dos benefícios. a Fede
ração dos Aposentados e Pensionis
tas do Estado do Rio de Janeiro 
fpaperj) entrou ontem com uma 
!!Çào na Justiça Federal. reivindi
cãiido o reajuste integral. de acordo 
cÕm o indice Nacional de Preços ao 
�nsumidor (INPC) de maio de 
m5 a abril deste ano, que deve 
!iêar na fai.,;a de 20%. A Faperj 
íijeita o percentual de 15%. anun
c;iado segunda-feira pelo gove_rno 
�m base no Índice Ger.il de Preços 
OGP). da Fundação Getúlio Var

p.s. 
O advogado da Faperj. João Eu

des Mendanha. espern a concessão. 
na próxima segunda-feira. de uma 
liminar autorizando o reajuste de 
20% nos benefícios de maio. a se
rem pagos na primeira quinzena de 
junho. A decisão judicial favorece
rá 1.6 milhão de aposentados e pen
sionistas do estado do Rio. A Fa
perj tem 100 mil filiados, distribui-· 
dos em 68 associações espalhadas 
pela capital e interior. Eles recebem 
em média I J salário mínimo. 

"É fácil para o governo conter 
salários e benefícios. O difícil é se
gurar a máfia da indústria farma
�tica", acusou o presidente da 
raperj, Edson Chaves. "Muitos de 
iiõssos companheiros são pessoas 
êÃferrnas e os remédios estão num
-preço absurdo... Bancário. mora
õor em Niterói. 64 anos, Edson 
disse que toma regularmente o cal
mante Lexotan. que subiu mais de 
100% nos últimos 12 meses. "O re
médio custava RS 1. TI em abril do 
ano passado e o último que com
prei me cobraram RS 3,70". 

Revolta - O presidente da 
Faperj afirmou que a Medida Pro
visória 1.415 gerou revolta entre os 
inativos. por causa da promessa do 
ministro da Previdência, Reinhold 
Stephanes. de que o reajuste seria 
integral. A entidade promoverá 
uma caminhada no dia 16. da Can
delária para a Cinelãndia. A mani
festação pretende repetir a mobili
zação ocorrida em 1991. durante o 
governo Collor. quando os aposen
tados conseguiram na Justiça um 
aumento de 147%. Para o vice-pre
sidente da Faoeri. Benedito dos 

dos de um instituto do próprio go- . 
vemo. como o IBGE". 

Outra entidade de defesa dos 
inativos. a Associação dos J\posen
tados e Pensionistas da Previdência 
(Asaprev). mantém 2 mil ações in
di�iduais na Justiça Federal reivin
dicando as perdas provocadas pelos 
sucessivos planos econômicos. O 
presidente da Asaprev. Roberto Pi
res. entende que a Faperj dçveria 
ter esperado até junho para entrar 
com a ação. para caracterizar a per
da do valor real dos benefícios ... A 
rigor, o índice só vale para os bene
fícios de maio. que são pagos em 
junho. Por enquanto o que existe é 
só a medida provisória, mas o go
verno pode editar outra dando mais 
5%. se houver uma pressão bem 
organizada ... 

-Roberto Pires se queixa da esca
la prolongada de pagamento dos 
benefícios. o que leva muitos apo
sentados a receberem depois do dia 
10. O presidente da Asaprev lembra
que estas pessoas são obrigadas
muitas vezes a pagar multas por 
atraso nas contas de aluguel, con
domínio e taxas de água.luz e gás. 

Liminar - Em Porto Alegre. 
o juiz da 27" Junta de Conciliação e 
Julgamento, Francisco Araújo.
concedeu ontem liminar ao Sindi
cato dos eletriciários e determinou 
ao governo do estado do Rio Gran
de do Sul a obrigação de depositar 
o salário integral, e não parcelado,
dos 13 miJ funcionários da ativa e
aposentados. O governo gaúcho.
alegando falta de recursos, parce
lou o pagamento dos salários. des
positados dia 30 de abril. até o
má.,imo de R$ 1 mil líquidos. pro
metendo pagar o restante hoje. 

Mas a ordem judicial obrigou o 
governo a rever sua intenção e de
positar o restante dos vencimentos 
ontem mesmo, sob pena de paga
mento de multa por cada dia de 
descumprimento da medida. 

Há mais oito mandados de segu
rança movidos por entidades e por 
funcionários públicos. inclusive 
dois juízes. individualmente, contra 
o parcelamento. Esse é mais um 
episódio da crise financeira do esta
do. que também suspendeu parte 
dos resasses para o judiciário e já 

• O governo aumentou o salário
mínimo em 12%. O reajuste não 
atinge os salários maiores do que 
um mínimo, objeto de livre nego
ciação. Quem ganhava o equiva
lente a. por exemplo, três míni
mos. vai continuar recebendo R$
300.
• Os aposentados que recebem
apenas um salário mínimo da Pre
vidência. tiveram os seus benefí
cios aumentados em 15%.
• Os servidores civis federais
aposentados passam a contribuir 

para à Previdência. A intenção é 
diminuir o déficit da Previdência. 
que chegaria a R$ 2.5 bilhões com 
o reajuste dos benefícios dos apo
sentados do INSS. Com a cobran
ça dessa contribuição, o rombo 
ficará em R$ 12 bilhão. 
• Só os servidores civis federais 
aposentados ter.io que contribuir.
porque eles ganham uma gratifi
cação de até 20% ao se aposenta
rem. Os servidores municipais e 
estaduais aposentados não terão
que contribuir.
• Os militares da reserva conti-

nuam não contribuindo para a 
Previdência. Os da ativa recolhem 
valores. que. variam de quatro a 
sete dias de soldo, para compor a 

. pensão militar. 
• Os pensionistas do INSS tam
bém não terão que contribuir pa
ra a Previdência. O governo deci
diu deixar essa proposta de lado
para diminuir as resistências à
MP no Congresso. 
• Os autônomos passarão a con
tribuir com 20% de seus ganhos
para a Previdência. Anteriormen
te, eles-contribuíam com 10%. 

Desconto varia de 9% a 12% 
BRASÍLIA - 0 Ministério da 

Administração e Reforma do Es
tado divulgou ontem os percen
tuais de contribuição que os 
358.093 servidores inativos serão 
obrigados a recolher para a Previ
dência. Os funcionários aposenta
dos que recebem até R$ 220.37 
terão desconto de 9%: entre R$ 
220,38 e R$ 504,55 vão contribuir 
com 10%: de R$ 504.56 a RS 
8Ô2,93, com 11 %. Quem ganha 
mais. contribuirá com 12%. A 
contribuição começa a ser recolhi
.da já em maio. 

o Ministério da Administração. 
será gerada uma receita de R$ 1.9
bilhão. Esse valor não bate com a 
avaliação dos ministérios do Pla
nejamento e da Previdência: arre
cadação de R$ 1,3 bilhão. De

______ 9o/,:· 

De R$ 220.38 AR$ S0.,56... ___ ,_ 10% · . 
De R$ S0.,56 AR$ 802.93...-------11% 

·----12%
Total de servidores civis inaliYos_ 358.1193 

qualquer forma, o dinheiro vai 
cobrir parte do déficit da Previ
dência. que chegaria a R$ 2,5 bi
lhões, caso a contribuição não 
fosse cobrada. 

Para definir a contribuição dos 
servidores inativos, o governo to
mou por base as alíquotas cobra
das dos trabalhadores da inicaiti
va privada pela Prçvidência - de 
9% a 12% .. "Não pode ser dife
rente. senão pode haver proble
mas", afirmou um técnico. Segun
do o ministro da Previdência. Rei
nhold Stcphanes, quem insistiu na 
cobr�n�. dos_ inativos �oi ? �nis-

1 governo __ 
Oposição e CUT 

vão ao Supremo .: 
BRASILIA - Os líderes do PDT; 

PT, PSB e PC do B protocolaranr. 
ontem no Supremo Tribunal Fecle=
ral, outra ação de inconstitucionali
dade contra a Medida Provisória· 
1.415, contestando a contribuição 
previdenciária para· os servidores 
inativos. A primeira ação contra a. 
mesma MP contesta o reajuste do 
salário mínimo em apenas 12%. 

Na ação a favor dos inativos do 
serviço público. os advogados da 
oposição invocam - além do ani
go 40 da Constituição, "que deixl! 
claro que as aposentadorias e pen
sões dos servidores públicos fede: 
rais serão custeadas com recursos 
provenientes da União e das contri
buições dos servidores ativos" - o 
parágrafo 6º do artigo 195. Este 
exige um prazo de 90 dias para a 
cobrança de qualquer nova contri
buição, "o que invalida o instru
mento da MP, que passa a ter efeito 
imediato". 

Até a noite, a ação não havia 
sido distribuída, mas a primeira _: 
contra o que os partidos oposiciO: 
nistas consideram um "expurgo sa� 
larial" do mínimo - terá como 
relator o ministro Celso de Mello. 
Ambas têm pedido de liminar e, 
devem ser apreciadas em breve. 

Em São Paulo, a Central Única 
dos Trabalhadores (CUn anun
ciou que vai engrossar a lista das 
ações contra a MP 1.415 que dá 
15% de reajuste aos aposentados e 
reajuste de 12% para o salário mÍ' 
nimo. Hoje, a CUT. junto com a 
Confederação dos Trabalhadores 
Agrícolas (Contag), também entra 
no STF com uma ação direta de 
inconstitucionalidade contra a MP
1.415. A ação tem efeito univ� 
ou seja, terá validade para todos OS 
aposentados ou trabalha�ores q� 
recebem o mínimo, pois Visa mva4-
dar a MP que determinou os rea
justes. .; 

Segundo o secretário da CUT, 
Marcelo Sereno, a ação vai questié::_ 
nor i> t-,t�ti"!l rln 01wP.rnn ele dt$-
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Vicentinho convoca 

para a greve geral 
, SÃO PAULO - O presidente da Central 

Unica dos Trabalhadores (CUT), Vicente 
Paulo da Silva, o Vicentinho, convocou on
tem todos os trabalhadores filiados à central 
para uma greve geral. "A greve vai fortalecer 
a negociação com o governo e mostrar que 
queremos seriedade no diálogo", afirmou. A 
data não foi definida porque a CUT depende 
de uma consulta aos sindicatos e federações 
filiados. A perspectiva é de que a paralisação 
seja feita até o final de maio e que dure um 
dia. 

Vicentinho disse que a entidade vai defen
der na greve geral a recuperação do poder 
aquisitivo do salário mínimo, a manutenção 
das conquistas trabalhistas na Constituição, a 
reforma agrária, a punição para os assassinos 
dos sem-terra e a criação de mais empregós. 

Ele descartou uma greve junto com os 
empresários, uma hipótese considerada pela 
Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo (Fi�sp) como a última alternativa para 
pressionar o governq. "Os empresários def en
dem reformas que prejudicam os trabalhado
res e nós somos contra. Eu sou macaco velho 
e não posso entrar em canto de sereia", disse. 

O presidente da Confederaçã Nacional dos 
Metalúrgicos (CNM), Heiguiberto Guiba 
Della Bella Navarro, disse que a entidade vai 1 

entrar com uma ação no Supremo Tribunal 1
Federal (STF) para tentar anular a Medida 
Provisória 1.415. 
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• Federações em to o o , . 

pais querem que reaJuste 
seja calculado pelo IBGE 
ADRIANA MOREIRA 

A Federação dos Aposentados e Pensionis
tas do Rio de Janeiro (Faperj) vai entrar hoje 
à tarde com uma ação na Justiça Federal, 
exigindo que o reajuste das aposentadorias 
seja calculado pelo índice acumulado do 
INPC medido pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), que chega a 
20%. O aumento concedido pelo governo foi 
de 15%, com base no índice inflacionário 
mais baixo do mercado, o IGP-DF, da Fun
dação Getúlio Vargas. "Não há outra forma 
�e resgatar o que o governo obrigatoriamente 
teria que nos dar", afirmou Benedito dos 
Santos, vice-presidente da Faperj. 

De acordo com Benedito dos Santos,� 18 
fe.derações distribuídas em outros estados já 
estão orientadas para requerer na Justiça o 
reajuste com base no INPC. "Vamos mobili
zar todos os aposentados do país. Se preciso 
for, estamos dispostos a protestar nas ruas, 
como aconteceu no governo Collor", disse 
Benedito, lembrando a ação que os aposenta
dos e pensionistas ganharam na Justiça, há 
três anos, quando pleitearam o reajuste de 
147,06%, vetado pelo então presidente Fer
nando Collor de Mello. 

A Faperj representa 1,6 milhão de aposen
tados e pensionistas no estado. Segundo Be
nedito dos Santos, cerca de 80% da categoria 
recebe salário minimo. "Estamos indignados. 
O governo está descumprindo um direito. O 

"aumento de 15% do IGP é falso porque o 
índice inclui taxas relativas ao atacado", pro
testou o vice-presidente da Faperj. O IGP é 
calculado com base em três índices distintos: 
IPC (índice de preços ao consumidor), IPA 
(índice de preços do atacado) e INCC (índice 
nacional da construção civil). 

"Truque" - A Associ�ção dos Aposen-
. tados e Pensionistas do Rio de Janeiro (Asa
prev) também está mobilizada para pressio
nar o governo a conceder a correção de 20% 
aos beneficios. "Isso é mais um truque expro
priatório que não representa o valor real da 
inflação acumulada", denunciou Roberto Pi
res, presidente da Asaprev. "É mais uma ma-

l nobra para diminuir o valor do poder aquisi
tivo dos aposentados e pensionistas", comple
tou. Segundo ele, a Asaprev já acumula mais 

j de duas mil ações contra o governo desde 
julho do ano passado. "Estávamos prevendo 

1 
que o governo viria com mais -uma arbitrarie
dade. Foi uma forma de nos prevenirmos", 
disse. 

t A decisão do governo de incluir na medida 
provisória a contribuição de servidores inati-

1 vos à Previdência também indignou a catego
ria. "É um confisco. O reajuste até agora não 
cobriu o índice acumulado da inflação. Con
siderando a proposta do governo, isso signifi
ca redução salarial, o que é proibido pela 
Constituição", afirmou Roberto Pires. 

Na opinião do vice-presidente da Faperj, a 
proposta de criação da contribuição previden
ciária de aposentados e pensionistas é arbitrá
ria. "Não admitimos esta nova cobrança e 
vamos protestar contra a redução em nossos 
salários. Já trabalhamos muito para contri
buir à Previdência. A decisão do governo 
seria um retrocesso nas leis trabalhistas", afir
mou Benedito dos Santos. 
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Nem mesmo a ameça de cortar o 
ponto dos servidores federais e a 
exoneração dos chefes de setor que 
aderirem a greve, anunciada anteon
tem pelo Governo Federal, assustou 
o Sindicato da Saúde, Trabalho e
Previdência (Sindisprev). "A greve
dos servidores federais é por tempo
indeterminado", garantiu ontem o
diretor do Sindisprev, Reginaldo
Albuquerque.

Segundo ele, as ameaças do 
Governo são uma demonstração de 
que o movimento está tendo reper
cussão. "Temos que lutar pelos nos
sos direitos", deixou claro. Em suas 
reivindicações, a categoria quer um 
reajuste de cerca de 49,16% para 
reposição de perdas de salário do 

1 g u a ç u 
Plano Real e protesta·contra as refor
mas constitucionais administrativas e 
previdenciárias. 

Ontem, em Nova Iguaçu, por 
exemplo, alguns servidores estavam 
nos Postos de Assistência Médica 

· (PAM) distribuindo panfletos e
esclarecendo à população sobre o
movimento. No INSS, da Rua
Estados Unidos, ao contrário de
anteontem, os se'rviços aos segura
dos, aposentados e pensionistas
estavam totalmente suspensos. De
acordo com Reginaldo, em toda a
Baixada Fluminense existem cerca
de 6.500 funcionários públicos fed
erais.·

"Acredito que temos aproximada
mente 95% de adesão à greve. Aqui

em Nova Iguaçu, por exemplo, ape
nas o Setor de Fiscalização ainda não 
havia parado. Mas recebemos uma 
notícia dando Conta de que após uma 
assembléia realizada ontem pela 
manhã, os servidores resolveriam . 
também parar'', anunciou. 
Albuquerque acrescentou ainda que 
a categria se reuniria ainda ontem, na 
Rua do México, 128, no Centro do 
Rio, para fazer um balanço da greve 
em todo o estado. 

A doméstica Josecyr do Valle 
Assis Moreira, foi ao INSS fazer 
uma perícia sobre o seu sistema neu
rológico e o encontrou fechado. "Se 
eu soubesse da greve, não perderia o 
meu tempo e dinheiro de passagem 
vindo aqui", irritou-se. No PAM da 

Avenida Marechal Floriano Peixoto, 
também no Centro de Nova Iguaçu, 
o atendimento parecia estar normal.

Segundo o funcionário que trabal-
ha no setor da farmácia, Aires Pinto 
Rezende, havia vários médicos e 
enfermeiros de prontidão na unidade. 
"Mesmo assim, o movimento tem 
sido pequeno. Acredito que muitos 
segurados estão a par da greve e, por 
isso, não estão vindo aqui", comen
tou. No PAM da Dom Walmor, os 
funcionários estaduais e municipais 
estavam trabalhando e atendendo aos 
casos de tratamento ambulatorial. 

A greve não afetou aos fun
l cionários da Delegacia Regional d,a 

Políci�Federal de Nova Iguaçu. 
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e cartazes, 
os manifes
tantes pre
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fechar a 
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Clébio Luiz 

O Sindicato Estadual dos Pro
fissionais de Ensino (Sepe) de 
Duque de Caxias realizou ontem, 
pela manhã, um protesto em 
frente à prefeitura da cidade, no 
Bairro Jardim Prim·avera. O obje
tivo dos manifestantes era fechar 
a Rodovia Washington Luís. No 
entanto, cercá de 80 homens do 
15º BPM (Duque de Caxias), 20º 

BPM (Nova Iguaçu) e da 3ª 

Companhia Independente da 
Polícia Militar (Magé) ficaram de 
prontidão no local para evitar a 
obstrução da pista e, conseqüente
mente maiores transtornos no 
trânsito. Há um ano, os profis
sionais de ensino estão sem rece
ber aumento salarial e reivin
dicam um piso de cinco salários 
mínimos para os professores e R$ 
350,00 para os funcionários 
administrativos. O prefeito Moa
cyr do Carmo garantiu que não 
concederá aumento salarial. 

contra a política salarial de Moa
cyr do Carmo que, segundo ela, 
achata os vencimentos. "Um pro
fessor ganha R$ 179,54 com 
abono e tudo. Um funcionário 
administrativo (merendeira e ser
vente) recebe R$ 109,00. Isto é 
um absurdo, pois o abono só prej
udica o profissional", protestou 

· Soneli.

Cantando o refrões como 
"Cadê o prefeito/ onde ele es
tá/venha aqui para fora/nós quere
mos conversar" e, portando fai
xas e cartazes, os manifestantes 
tentavam uma audiência com o 
chefe do Executivo que, no entan
to, não estava presente na sede da 
prefeitura. A coordenadora do 
Sepe, Soneli Antunes, explicou 
que o sindicato é radicalmente 

Sindicato 
já admite 
fazer greve 

No final da manhã, atendendo 
as r e ivindicaçõe s  do grupo , a 
secretária de Educação, Maria 
Hélia, concordou em receber uma 
comissão do Sepe. De acordo com 
a diretora da entidade, Adelaide 
Santana, a secretária garantiu que 
vai levar a proposta de reajuste ao 
prefeito Moacyr do Carmo e que 
na próxima quarta-feira dará uma 
resposta ao Sepe. Ao sairem da 
reunião, os diretores do SindicíitO 
decidiram agendar uma assem
bléia para o próximo dia 10, quan
do decidirão os novos rumos do 
movimento. Dependendo da pro
posta do governo, os profissionais 
de ensino prometem decretar 
greve por tempo indeterminado. 

Surpresa pelo grande número
de policiais que formaram um
cordão de isolamento na,Rodovia
Washington Luis, a coordenadora
estranhou a presença de tantos
policiais em um ato de reivindi
cação salarial. "Não precisa·
destes militares todos. A manifes
tação é pacífica", destacou. O
comandante do 15º BPM, coronel
Sérgio Patrizzi, explicou que a
preocupação maior era não deixar
interditar a Rodovia Washington
Luís. "O Sepe pode fazer o
protesto, mas não permitirei que
ninguém ocupe a pista", resumiu.

O prefeito Moacyr do Carmo
alega que o funcionalismo rece
beu 30% de aumento no ano pas
sado. Ele acrescentou que não
quer beneficiar apenas uma cate
goria. O chefe do executivo foi
taxativo e disse que se houver
paralisação os profissionais de
ensino terão o ponto cortado.

Tumulto marca manifestação 
Tulmulto e confusão marcaram 

mais uma edição de protestos dos 
professores da rede municipal de 
Nova .iguaçu. contra o atraso de 
três meses de pagamento. Ontem, 
os profissionais se reuniram frente 
ao prédio da prefeitum e pretendi
am invadi-lo, quando foram impe
didos por cerca de 20 PMs do 20º 
8PM. Apesar do cerco policial. os 
manifestantes conseguiram ocupar 
o bali de acesso ao gabinete do
prefeito. Como Altamir Gomes
mais urna vez não foi encontrado
na casa por estar vistoriando obras
pela cidade, o capitão da PM,
Carlos Mendes, serviu de medi
ador e conseguiu sentar á mesma
mesa, o diretor do Sindicato Esta
dual dos. Profissionais de Ensino
de Nova Iguaçu, Emílio Araújo, e
a Secretária de Governo, Maria
José Gouveia ..

A secretária se propôs a 
explicar que o governo tem von
tade de  pagàr, mas que a arre
cadação municipal não tem sido 
suficiente. Segundo ela, os gastos 
com a folha de pagamento do fim
cionalismo são de R$ 3,2 milhões, 
contra uma arrecadação que em 
janeiro ficou em tomo de R$ 5,4 

Os professores ocuparam o hall de acesso ao gabinete do prefeito 

milhões, segundo o secretário de 
Fazenda, Wallace Ramos. 

Maria José rnfatizou, ·que o 
município entrou na Justiça ontem 
contra o governo Federal, pleitean
do R$ 3,8 milhões, de  Imposto 
Sobre Produtos Industrializados 
(IPI) não repassados pelo Estado. 
Problema que Maria José alega se 
estender d esde a administração 
Leonel Brizola. A secretária disse 
ainda, que o Governo do Rio deve 
R$ 800 mil referentes a municipal
ização de três escolas em 1993 e R$ 
800 mil destinados aos gastos com 
merenda escolar. 

A pedido da secretária de Go
verno, o capitão Mendes se reuniu 
com o diretor do Sepe, para pedir 
que os professores não continu
assem a bater tampas de panela e 
nas paredes. O pedido foi atendido 
pelos manifestantes, que se limi
taram a cantar músicas de ordem 
pedindo a regularização do salário. 
A secretária de  Educação, Lídia 
Maria Ferreira, no cargo há apenas 
um mês, disse que estudará um pro
posta para acabar com o impasse, 
retornando o ritmo normal das 
aulas. 
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Serviclor iguaçuano 
cruza os 

bra os e se rebela 
contraFHC 

:< Sem nenhum aviso, os servi
dores públicos federais cruzaram 
os.braços para protestar da posição 
do;!governo Fernando Henrique e 
deix,aram a população iguaçuana 
se.m os serviços do Instituto 
Nàc-jonal de Serviço Social (INSS) 
e, ,f.µndação Nacional de Saúde 
(F}{S). Mesmo assim, ontem, a 
[?eh�gacia da Receita e Polícia 
Federal func.ionaram normal
mente. A paralisação durou o dia 
in;�iro.,Os grevist�s, liderados 
p.ela Central Unica dos
T��b.alhadores (CUT), exigem que
o tfoverno Federal volte atrás na
-d�Ú)são de não reajustar os
sã,1'.á,rios e reponha a�;erdas de
59%".
::_tom a manifestação n8%ional

à(ii �dicalistas_ esperam fd��ar
tartj�em o presidente Fernan8q 
}f'�,i'lfique e o Congresso Naciona\1
8i'.�ntrarem num acordo pela refor0 

n1� �a previdência mais coerente.
"Pt)r que senadores, deputados e
pre· identes podem se aposentar
com 4 e 8 anos e nós, trabal
hadores como eles, só depois de
30 anos de trabalho']", questionam
os sindicalistas da CUT.

De acordo com o diretor do "FHC mentiu", acusa o líder sindicalista Sebastião Evandro 

Sindicato dos T rabalhadores do 
Serviço Federal (Sintrasef), 
Sebastião Evandro, a paralisação 
atingiu todos os níveis do serviço 
público federal inclusive portos, 
aeroportos, serviço de fronteira e a 
previdência. Ele lembra também 
que Fernando Henrique mentiu 
quando disse, há dois dias, que o 
salário do povo brasileiro teve 
ganho real com a nova moeda. 
"Depois dos planos Verão, 
Bresser, Cruzado 1 e 2 e Real, as 
nossas perdas já somam 200%. Só 
com Fernando Henrique perdemos' 
22%", lembrou. E completou: 
"Ele ainda tem c0ragem de dizer 
que tivemos ganho real. Isso é 
brincadeira" revoltou-se. 

Em uma entrevista concedida 
na última sexta-feira, à Rede 
Globo, durante a viagem a Índia, o 
presidente descartou a possibili
dade de reajustar o salário do fun
cionalismo na data-base, e deixou 
escapar que, "possivelmente, não 
iria repor as perdas no salário mín
imo", que hoje é de R$ 100. A 
paralisação de ontem, segundo os 
grevistas, foi apenas um preparati
vo da CUT para a greve geral pro
gramada para o dia 11 de março. 
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Protestos se espalham 

: . Sete dias depoi) do massacre 
dos 19 sem-terra em Eldorado dos 
Carajús, no Sul do Par�1. manifcs
·1ações foram realizadas ontem em
·várias cidades. No Rio, uma as
seata uniu estudantes e professo
res, que protestavam contra a
chacina e as condições do ensino

(ho país. A caminhada, no Centro,
;saiu da Candelária em direção à
',Cinelândia e teve a participação
:de 1.500 pessoas. Em Brasília,
'.funcionários públicos em greve
, aproveitaram a ocasião para fazer
; uma manifestação reivindicando
; melhores salários, na Esplanada
: dos Ministérios.

Os 19 sem-terra assassinados
\ 

; na semana passada foram home-
'. nageados pela Igreja Católica.
: Gravados num estandarte verme--' --
lho sob uma foto colorida dos
cadú veres enfileirados para a ne
cropsia em Marabá, os nomes de
les foram evocados na missa de 7º 

dia que a Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB) ce
lebrou no convento de ltaici, em
São Paulo, onjíle realiza sua as
sembléia geral. No ofertório, os
frutos da terra lembraram o tra
balho do homem do campo.

O presidente do Pontifício 
Conselho de Justiça e Paz, cardeal 
Roger Etchegaray, que fala ofi
cialmente em nome do papa, en
viou mensagem à CNBB lamen
tando o massacre. No documen
to, o carde�! afirma que o proble
ma só poderá ser resolvido por 
meio de uma reforma agrária ··co
rajosa e profunda". 



-

ONG contesta 
-

as acusaçoes 
de Cerqueira 

O movimento Viva Rio divulgou ontem 
uma nota repudiando as declarações do 
secretário de Segurança, general Nilton 
Cerqueira, que acusou a entidade de envol
vimento com o tráfico de drogas. Segundo 
a nota, "sugerir conivência com a crimina
lidade é simplesmente rídiculo e injurioso". 
Os coordenadores do movimento marca
ram para hoje uma entrevista coletiva para 
falar do assunto. 

Nos últimos dias, Cerqueira tem critica
do a atuação das ONGs, especialmente o 
Viva Rio, afirmando que essas entidades 
dificultam o trabalho da PM nas favelas. 
"Essas atividades acabam virando uma es
pécie de proteção aos traficantes", afirma
ra o secretário, que defendeu ainda uma 
nota de seu assessor, Milton Corrêa, que 
citou diretamente um dos membros do Vi
va Rio como defensor do tráfico. A entida
de afirma ser inconcebível utilizar o nome 
de Itamar Silva - líder comunitário da 
Favela Santa Marta, em Botafogo- como 
defensor de traficantes. 

J(�t�:� (, 
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Membros de diversas entidades uniram-se em plena Amaral Peixoto para protestarem contra o massacre de Eldorado dos Carajás 

Massacre continua gerando 
protestos em Nova Iguaçu 

Indignados e repudiados com o 
massacre de Eldorado dos Carajás, 
na semana passada feito pela 
Polícia Militar do Pará, onde 24 tra
balhadores e um policial morreram 
além de dezenas de feridos e desa
parecidos, a Comissão Pastoral da 
Terra (CPT) juntamente com o 
Centro de Direitos Humanos, o 
sindicato dos metalúrgicos e do 
comerciário. a Federação das Asso
ciações de Bairros de Nova Iguaçu 
(Mab), a pastoral operária e a 
pastoral do negro, membros do PT, 
como o vereador Arthur Messias e 
também do PC do B, entre outros 
órgãos, se reuniram ontem e 

fizeram um protesto na Avenida 
Amaral Peixoto (càlçadão) de Nova 
Iguaçu para levar ao público o con
hecimento deste acontecimento. 

Com enxadas, bandeiras. 
cartazes apresentando diverso s 
dizeres contra o descaso do 
governo para os sem-terras e 
cantando o hino da reforma agrária, 
os órgàos denunciavam, recla
mavam os seus direitos às pessoas 
que passavam na rua. De acordo 
com Sônia Martins. integrante da 
CPT, a população não pode mais 
ass;s�;r a tar,tos atsurdos e n_v 
fazer nada. 

"Temos que lutar pelos nossos 

-
direitos. O massacre do Pará foi 
horrível, tem haver punição para os 
culpados", disse. O coordenador da 
CPT , Luiz Carlos da Silva Souza, 
na Baixada Fluminense existem 14 
multirões. "O maior deles é o de 
Campo Alegre, com 2.059 hectares 
(divisa com Queimados e Nova 
Iguaçu). Este, existe há doze anos e 
tem 600 familias). "A situação 
deste multirão está muito difícil, 
pois há famílias que estão com 
processos judiciais de despejos", 
disse. 

Um de seus r.,v,-'-'vres, Jonas 
Barros, disse que as famílias vivem 
de pequenos cultivos d� agricultura. 

"Nós cultivamos feijão, batata, 
laranja, milho e saímos para vender 
de porta em porta'', frisou. Se
gundo ele, os moradores da região 
já pediram a prefeiutra para criar 
um mini-men.:ado ... Mas infeliz
mente, não tivemos uma res-posta. 

O governo ainda não pagou a 
alguns proprietários da área e agora 
eles querem tomar a terra", 

·enfatizou. O padre da catedral de
Santo Antônio de, Jacutinga,
Agostinho Pretto, também esteve
presente ao moviment" e tamb�m
se.sentia repudiado com o massacre
de Eldorado dos Carajás.
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Passeata de estudantes contra Governo 

termina com invasão ao MEC do Rio 
Em Brasília, inquérito vai apurar responsabilidade por violência durante protesto 

• RIO e BRASÍLIA. A primeira grande
manifestação do ano dos estu
dantes no Rio, no dia nacional da
luta em defesa da educação, ter
minori dentro do prédio do MEC,
ontem à tarde. Aos gritos de "Uh,
uh, vamos invadir", centenas de
estudantes forçaram a entrada no
Palácio Gustavo Capanema e se
instalaram no segundo andar, ct.ue
está sendo reformado. A invasão,
com direito a coro cio Hino Nacio
nal e trenzinho, foi o fim apoteó
tico ele uma passeata em favor da
CP! dos bancos e contra a política
educacional do Governo que co
meçara uma hora antes, ao meio
cl ia, na Candelária, convocada
por entidades que representam
os estudantes. Segundo cálculos
da PM, a manifestação reuniu três
mil pessoas; de acordo com os or
ganizadores, sete mil.

- Temos que gritar mesmo. Só
vou fazer vestibular para tentar, 
porque sei que não vou passar. 
Não tenho condições de pagar 
professor particular e ainda não 
tive nenhuma aula de português 
nem de matemática este ano -
disse Gisella Brãz, de 22 anos, alu-

na ela 3� série do Segundo Grau cio 
Colégio Estadual Paulo Assis Ri
beiro (Cepar), ele Niterói. 

A maioria dos manifestantes 
era mesmo ele estudantes da rede 
estadual, mas representantes de 
universidades públicas e particu
lares também engrossaram o co
ro dos descontentes, reclamando 
pr:incipalmente do Projeto ele 
Emenda Constitucional 233, que 
prevê mudanças nas universida
des públicas, entre elas prova ele 
avaliação ao fim cio curso. 

Durante a_passeata, ao passar 
em frente a uma agência cio Uni
banco, ex�Nacional, os estudan
tes pararam e mostraram sacos 
de dinheiro cheios de papel, pe
dindo a CP! cios bancos. 

Na capital paulista, manifesta
ção semelhante reuniu cerca ele 
dois mil estudantes. 

Em Brasília, a 2ª DP abriu on
tem inquérito para apurar as cir
cunstâncias do conflito ocorrido 
anteontem entre PMs e estudan
tes que faziam uma passeata na 
Esplanada cios Ministérios. Na 
· confusão, ficaram feridos dez ma
nifestantes, foram agredidos dois

deputados federais - Ricardo 
Gomyde (PCcloB-PR) e Wolney 
Queiroz ·(PDT-PE) - e levados 
presos dois estudantes. O coman-, 
cio da PM informou ontem que 
quatro policiais foram alvejados 
por pedras e paus lançados pelos 
estudantes e sofreram ferimentos 
na cabeça. Estudantes promove
ram um ato público na UnB con
tra a violência polida!. O gover
nador Cristóvàm Buarque (PT), 
que afastou o chefe da operação, 
major Yalmir Vieira, do comando 
ela 7ª Companhia de Polícia Mili
tar Independente, anunciou que 
criará uma comissão para apurar 
os fatos com rigor. 

A deci�ão foi tomada depois de 
um encontro do governador com 
dirigentes ela UNE e da Ubes. A 
comissão será formada por repre
sentantes de UNE, Ubes, Governo 
do DF, OAB, entidades de direitos 
humanos, além ele deputados fe
derais e distritais. Gomyclé disse 
ontem que conseguiu reunir fotos 
da passeata nas quais é possível 
identificar a maioria dos policiais 
envolvidos. As fotos serão incluí
das no relatório ela comissão, que 

deverá propor a exoneração e a 
punição cios responsáveis. 

O presidente cio DCE ela UnB, 
Manoel Policarpo, o Neto, que fi
cou em pior estado após ser es
pancado, submeteu-se a exame 
no IML ontem. O laudo será usa
do numa ação ele reparação ele 
danos que sua família pretende 
mover contra o Governo cio DF. 
Neto foi agredido por se recusar a 
sair cio carro ele som que estava 
atravessado na pista em frente ao 
Ministério ela Justiça. 

O assessor ele Comunicação ela 
PM, major Moura, apresentou ou
tra versão para o episódio: disse 
que os policiais só agiram porque 
dois estudantes subiram nos car
ros da PM e se recusaram a des
cer. Segundo o major, quando os 
policiais tentaram retirá-los hou
ve um protesto dos demais mani
festantes, que se deitaram na pis
ta. Para conter a perturbação da 
ordem pública, de acordo com o 
major, os PMs tiveram que afastar 
os estudantes do asfalto. Nesse 
momento, teria começado a con
fusão. Os manifestantes reagiram 
com pedras e paus, disse ele.• 
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ados vão se 

un1r aos sem-terra 
, • MST e CUT vão cadastrar até 100 mil 
pe.ssoas, em 1 ano, para novas invasões 

V ASCONCELO QUADROS 

SÃO PAULO - o Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra (MST) e a Central Única dos 
Trabalhadores (CUT) acertaram 
ontem, em São Paulo, uma parceria 
que vai assombrar ainda mais go-
erno e fazendeiros: as duas entida

des vão iniciar amanhã, na região 
metropolitana, o cadastramento de 
desempregados que queiram fazer 
arte dos novos acampamentos de 
em-terra no interior do estado. 
Juntos, os lideres da CUT e do 
MST vão visitar bairros pobres, fa
velas e até portas de fábricas para 
divulgar a campanha e inaugurar 
um processo que tem como objeti
vo o recrutamento de cerca de 100 
mil pessoas - l 0% dos desempre
gados da indústria paulista - no 
prazo de um ano. 

"Estamos construindo um novo 
projeto. Não sei como o governo 
vai reagir, mas queremos mostrar 
que o Brasil tem jeito. A reforma 
agrária é hoje a única opção para 
absorver os desempregados, já que 

construção civil também está fali
a", afirmou ontem o secretário 

geral da CUT estadual, Antônio 
Souza Ribeiro, o Trampolim. 

Casamento - Embora o 
apoio ao MST seja conhecido, esta 
é a primeira vez que a CUT assume 
publicamente a tarefa de participar 
stensivamente do cadastramento 

'de famílias para formar novos 
acampamentos de sem-terra. "Sem
pre exitiu o namoro. Agora precisa
-mos oficializar o casamento", afir
ma Trampolim, que ontem partici
pou de uma reunião, na sede da 
CUT, com dirigentes do MST. 

A idéia do grupo é começar o · 
cadastramento de futuros sem-terra 
m algum, bolsões de pobreza da 
gião metropolitana de São Paulo 
os bairros de São Miguel Paulis-

a, Itaquera, Santo Amaro, Osasco, 

Guarulhos e o ABC. "Grande parte 
dos trabalhadores desempregados 
veio da área rural. Mas, para o 
cadastramento, vamos estudar caso 
.ª caso", garante Trampolim. 

Pelos cálculos do MST e da 
CUT - reunindo o Pontal do Pa
ranapanema, Sorocaba, Bebedou
ro, Baurú, São José dos Campos e 
ltapeva - há no estado de São 
Paulo 2,5 milhões de hectares de 
terras devolutas do governo paulis
ta e da União, que atualmente estão 
em mãos de grileiros e se transfor
marão em alvos do MST. Nessas 
regiões, serão desencadeadas inva-
sões em massa para forçar os go
vernos a distribuir as terras em mó
dulos familiares. 

Mito - "Nossa campanha vai 
ter o pé no chão. Nas últimas déca
das, 30 milhões de brasileiros saí
ram do campo para a cidade. Va
mos desmistificar essa história de 
que quem mora na cidade não ppde 
trabalhar na terra, e mostrar que 
não somos violentos como o gover
no fala", afirma. 

Uma preocupação das entidades 
é a possibilidade de a campanha 
aumentar a repressão aos lideres 
dos sem-terra, por causa da pressão 
que os proprietários rurais exerce
rão junto à polícia e ao judiciário. 
Por isso, parte da campanha será 
dedicada ao pedido de libertação 
dos líderes que estão presos na re
gião do Pontal e a explicar que os 
sem-terra não são bandidos. 

O grupo de sem-terra que há dez 
dias perambula pela capital para 
protestar contra a prisão dos líderes 
do MST no Pontal acampou ontem 
às margens da Rodovia Anchieta 
- altura do quilômetro 13 -, ca
minho obrigatório para quem segue
para o litoral paulista. O cadastra
mento dos desempregados terá iní
cio, provavelmente, na região do
ABC paul::::is=tª::.-· ___ 
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• Rad1ca1s da CUT púbhcos_ nessa negociação tiveram Constituição e Justiça (CCJ). Na
· 

lid 
a conquista da aposentadoria pro- ocasião, os manifestantes invadi-

xingam O er porcional...", comçou a dizer, pou- ram o Congresso. Ontem, uma das 
na saída da Câmara co antes do carro sair em dispara- �anifestantes, Wanda Souza da

da. Silva, teve uma cnse nervosa e pas-
BRASÍLIA - "Pelego! Traidor!" 

1ssim, o presidente da Central 
Unica dos Trabalhadores, Vicente 
Paulo da Silva, foi saudado ontem 
pelos sindicalistas ligados às alas. 
radicais da CUT ao deixar a Câma
ra dos Deputados. Os cerca de 50

manifestantes, a maioria servidores 
públicos, chutaram, deram socos e 
jogaram panfletos pela janela do 
carro em que embarcou Vicenti
nho. Dirigido pelo presidente da 
CUT-DF, José Zunga, o carro saiu 
em disparada e quase atropelou 
meia-dúzia de fotográfos que tenta
vam registrar a cena. 

"Tem um bando de marajás 
aqui", rebateu Vicentinho, ao ouvir 
os gritos dos sindicalistas, durante 
o percurso de cerca de 200 metros,
entre a saída do anexo da Câmara
dos Deputados até o estacionamen
to. Aparentando calma, o presiden
te da CUT não atendeu aos apelos
de Zunga para entrar rapidamente
no carro. Ensaiou, inclusive, urna
declaração sobre as conquistas dos
funcionários públicos na reforma
da Previdência. "Os funcionários

Vaias - As vaias dos sindica- sou mal quando tentava entrar na 
listas sobraram também para o lí- sala onde se reuniria a Comissão 
der do governo, Luiz Carlos Santos Especial da Previdência. 
(PMDB-SP), que, minutos depois, Convergência - Para evitar 
deixou o prédio com o deputado confusão dentro da Câmara, os se
Benito Gama (PFL-BA) para ai- guranças, de,sd� cedo, impediram o 
moçar. "Para quem são essas acesso do publico ao corredor das 
vaias?", perguntou, Luiz Carlos. salas das comissões. As deputadas 
Como se não fosse com eles, os Jandira Feghali (PC do B-RJ) e 
deputados entraram no carro do Ana Júlia (PT-PA) tentaram pôr os 
líder e passaram pela manifestação. manifestan�es pa�a dentro da sala, 

Horas depois, na saída do res- mas fo_ram 1mped1d�� pela segu�_an
ta urante, Luiz Carlos cedeu seu ça. lmtada, Ana Juba gntou: Eu 
carro para o relator da emenda, vou dizer ao Luís Eduardo (presi
Euler Ribeiro (PMDB-AM) e para dente da Câmara) que ele não tem 
o presidente da Comissão Especial, autori�ade aqui, porque ele fala
Jair Soares (PFL-RS), que precisa- uma �01sa e acontece outra". __ 
vam chegar mais rápido ao Con- M�n�tos_ antes, e1;1 reumao n,a
gresso. Benito voltou a se lembrar Pres1dencia da_ Camara, Lu1s
dos manifestantes: "Agora, temos :f:duardo �agalhaes ��FL-BA) ha
que enfrentar de novo as vaias." V1a prometido permitir a entrada 
Luiz Carlos Santos, com ar de son- dos manifestantes que estivessem 
so, respondeu: "Por que você acha identificados. Os militantes da 
que eu dei o meu carro para eles CUT que se aglomeraram ontem na 
irem antes?" entrada da Câmara vieram em ca-

0 clima de tumulto lembrava o ravanas de ônibus do Rio, ,Minas, 
que ocorreu há três meses, quando São Paulo e Goiás e fazem parte da 
foi votada a quebra da estabilidade Convergência Socialista, ala mais 
do servidor público na Comissão de radical da CUT. 
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Tucano vaiado em passeata da CUT 
SÃO PAULO - A presença do secre- Militar, começou com mil pessoas e 

tário-geral do PSDB, deputado Arthur terminou com 2.500. A passeata saiu da 
Virgílio Neto (AM), na, manifestação frente do Museu de Arte.de São Paulo 
organizada pela Central Unica dos Tra- (Masp) e reuniu quatro carros de som, 
balhadores (CUT) para-comemorar o comandados pelo Sindicato dos Bancá-
Dia do Trabalho causou tumulto. Du- rios de São Paulo. Na frente dos carros, 
rante a passeata pela Avenida Paulista, três ritmistas da Escola de Samba Colo-
da qual participaram cerca de 2.500 rados do Bráz marcavam com surdos o 
2.500 pessoas, Virgílio foi xingado de toque fúnebre. A caminhada contou 
"assassino" e responsabilizado pela com a adesão de militantes da Frente 
chacina de Eldorado dos Carajás (PA). Social Democrática de Sindicatos 

Diante do clima tenso, a direção da (FSDS), grupo de entidades oriundas 
CUT pediu-lhe que não discursasse, da Força Sindical, e sua participação foi 
mas o deputado tucano reclamou. Ner- saudada com entusiasmo. 
voso, Virgílio acabou concordando e Como na via sacra,. a caminhada 
desceu do caminhão de som: "Se não dá tinha paradas obrigatórias - foram 

1 para falar, vou embora". Para evitar quatro- quando os dirigentes sindicais
'que o deputado fosse agredido, a dire- discursavam. Na segunda parada, os
ção da CUT providenciou uma escolta bancários montaram uma apresentação, 

1 até a calçada oposta. Mesmo assim, com um diretor do sindicato, maquiado 
militantes exaltados seguiram Virgílio e vestido como o presidente Fernando 
aos gritos. "Isso é fascismo. Eu vim por Henrique Cardoso, posando ao lado de 
minha iniciativa e porque não sou frou- uma guilhotina. O presidente apontava 
xo", afirmou o deputado , garantindo a máquina para os manifestantes e dis-
que não se sentiu intimidado e que a sua tribuía cheques de um banco especial: 
presença provava que o PSDB "não é "Proer: o banco que todo safado quer", 
um partido de muro". no valor de R$ 6,3 bilhões. 

Virgílio foi à manifestação sem ser Em frente à pirâmide da Federação 
convidado. O deputado avisou à dire- das Indústrias do Estado de São Paulo 
ção da CUT que iria e foi desaconselha- (Fiesp), nova parada. Um grupo de do pelo presidente da entidade;·Vicente punks e anarquistas interrompeu a ma-l Paulo da Silva, o Vicentinho. Logo de-
pois da chegada do secretário-geral do nifestação para exigir o direito de falar. 
PSDB ao caminhão de som, já com a A direção da CUT concordou e um dos 
passeata em andamento, sua presença punks, que não quis se identificar, leu 
foi anunciada e gerou uma grande vaia. um manifesto do Movimento Libertário 

A manifestação na Avenida Paulista Pânico 70, defendendo o fim da explo-
durou quatro horas e, segundo a Polícia ração dos trabalhadores. Feito o protes-

------'--

to, a passeata seguiu o prédio da rede 
Gazeta . 

No Rio Grande do sul, uma romaria 
em favor da justiça, paz e emprego na 
cidade de Osório e uma extensa fila de 
mais de 200 desempregados no posto do 
Sistema Nacional de Emprego (Sine) em· 
Rio Grande marcaram o l º de maio. A 
romaria incluiu cerimônia ecumênica 
pelo trabalho, justiça e paz e protestos 
contra o massacre dos sem-terra no Pa
rá e dos meninos de rua no Rio. Outro 
ato de protesto aconteceu na Usina do 
Gasômetro de Porto Alegre, promovido 
pela CUT. Também na capital, o PTB 
promoveu no Parque da Redenção pro
testo contra o desemprego. 

No Ceará, as rivalidades entre Crato 
e Juazeiro do Norte foram deixadas de 
lado ontem na 6ª Caminhada da Fé, que 
reuniu cerca de dez mil pessoas no per
curso de 12 quilômetros entre as duas 
cidades. A passeata foi até a matriz de 
Juazeiro onde foi feito um minuto de 
silêncio 'de luto em memória dos 191 sem-terra assassinados no Pará. 

Um dos dirigente nacionais do Mo
vimento Sem Terra, José Rainha Jú
nior, participou de manifestações em
Canindé e Madalena, no interior. Em
Fortaleza, a CUT e as Comunidades
Eclesiais de Base (CEBs) organizaram
caminhadas que tiveram como tema o 
protesto contra o aumento de 12% do
salário mínimo e alta do custo de vida.
(Participaram Fernando Neves (São 
Paulo), José Mitcbell (Porto Alegre) e 
Flamínio Araripe (Fortaleza). 
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INTRODUÇÃO 

Este estudo tem por OQjetivo resgatar a figura de 

Dolores Borges em sua contrihuição para organização política e 

evangelização dos trabalhadores de Fortaleza. 

É um trabalho que tem sua fonte na memória de 

quantos a conheceram. Portanto não é um estudo bibliográfico. 

Foram entrevistas gravadas, conversas informais, depoimentos 

escritos e nossa própria convivência com a pessoa em estudo que 

inspirou este escrito. 

Antecipamos uma pergunta que o leitor pode 

levantar. o que tem de especial nesta mulher, nesta leiga, a 
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ponto de merecer um estudo? Tantas pessoas não contribuiram e 
'' 

estão contribuindo na pastoral e nos movimentos populares? - Qual 

o mérito de Dolores Borges?

A todas estas perguntar e muitas mais, somente uma 

leitura atenta deste estudo irá responder. 

etapas: 

Metodologicamente faço uma periodização �m três 

A atuação de Dolores na JOC (Juventude Operária 

Católica), ACO (Ação Católica Operária) e PO (Pastoral Operária). 

São seis capítulos, assim estruturados: 

Uma rápida biografia constitui o primeiro capítulo 

- QUEM FOI DOLORES BORGES? ObjeUvamos aí situar a sua pessoa no

contexto histórico em que viveu e atuou. 

Com o título: 11JOC - A PORTA DE ENTRADA DOS 

OPERÁRIOS NA IGREJA'': o segundo capítulo apresenta a descoherta 
... 

num movimento religioso, u,ma fé mais engajada ·com a vida, as 

primeiras influências e a afirmação opção por um ideal e 

mistica-e?piritual. 

No terceiro capítulo, sobre a ACO - A FÉ ADULTA DE 

JOVENS MADUROS, aQordamos os anos em que o golpe militar de 64 

desarticulou a organização de todo movimento popular e em 

especial dos cristãos engajados, assim como a resistência que 

surgiu. 
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O quatro capítulo versa sobre a Pastoral Operária. 

PO - A REORGANIZAÇAO DOS TRABALrlADORES NA IGREJA; a Equipe de 

Reflexão Operária é também vista dentro da opção pe�g� 

trabalhosdores na mística do Evangelho. 

A CASA é o título do quinto capítulo; Onde �os 

abstivemos de falar e abrimos espaço à vária$ pessoas que relatam 

a importància de um militante se colocar por completo a serviço 

da causa, inclusive cedendo a sua própria casa em função do 

movimento e da pastoral 

Por fim, A DOENÇA ocupa em capítulo especial. Este 
' 

sexto capítlo é de grande importância, pois expõe ue forma mais 

explicita os diversos movimentos e pastorais que tiveram a 

influência de Dolores. É na doença que Dolores dá o testemunho 

forte de fé e de entrega ao Plano de Deus e oferece sua dor como 

instrumento de remissão da classe operária e dos sofredores. 
-�

Na Segunda Parte que completa este trabalho 

fazemos uma breve reflexão Biblico-Teologico distacando três 

aspectos, ou seja, o misticismo, o profetismo e a eclesiologia 

desta grande mulher, líder da classe operária de Fortaleza. 



- 05 -

O quatro capítulo versa sobre a Pastoral Operária. 

PO - A REORGANIZAÇAO DOS TRABALrlADORES NA IGREJA; a Equipe de 

Reflexão Operária é também vista dentro da opção peig? 

trabalhosdores na mística do Evangelho. 

A CASA é o título do quinto capítulo; Onde �os 

abstivemos de falar e abrimos espaço à várias pessoas que relatam 

a importància de um militante se colocar por completo a serviço 

da causa, inclusive cedendo a sua própria casa em função do 

movimento e da pastoral 

Por fim, A DOENÇA ocupa em capítulo especial. Este 
. 

sexto capitlo é de grande importância, pois expõe ue forma mais 

explicita os diversos movimentos e pastorais que tiveram a 

influência de Dolores. É na doença que Dolores dá o testemunho 

forte de fé e de entrega ao Plano de Deus e oferece sua dor como 

instrumento de remissão da classe operária e dos sofredores. 

Na Segunda Parte que completa este trabalho 

fazemos uma breve reflexão Biblico-Teologico distacando três 

aspectos, ou seja, o misticismo, o profetismo e a eclesiologia 

desta grande mulher, líder da classe operária de Fortaleza. 



I -:- CAPÍTl.l..O 



- 07 -

, Quem f�i Dolores Borges? 

Em todas as épocas sempre surgiram aqui e acolá, 

pessoas que em sua trajetória de vida, mudaram significativamente 

o rumo da História. Com isto não parto de uma perspectiva

personalista para entender a História, mas reconheço a influência 

das pessoas no bojo de sua comunidade concreta que exige de nós 

uma postura diante da situação econômica, política, social e 

ideologica, em que vivemos. 

É assim que situamos a figura de Dolores Borges em 

sua contribuição para evangelização dos trabalhadores de 

Fortaleza. 
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Seu nome civil é Maria Dolores Farias Borges; 

nasceu aos onze de abril de 1924, sendo a quinta filha de 

Raimundo Borges da Silva e Othilia Farias Borges. Fez seus 

primeiros estudos na Escola Nossa Senhora das Oôres em casa de 

seu avô e tendo como professora sua própria tia, Maria Luíza 

Borges. 

Já era mocinha quando entrou no Colégio Imaculada 

Conceição em 1938. Ela vinha de família relatiyamente pobre 

estudar em "colégio de ricos" porque seu irmão mais velho, 

Francisco Borges, colaborava para sua educação. 

Suas amigas a definem como pessoa muito 
·1,

comunicativa, alegre e otimista; é desta época que lhe ficou a 

amizade com Alba Aragão, Antonieta Cals, Nízia Diogo Maia, Laís 

Bezerra, Joaci Arruda Ribeiro, Elioneida Studart e muitas outras 

que tinham na Irmá Nogueira a mestra de disciplina. A Irmã muito 

influênciou Dolores por buscar a utilidade prática das coisas. 

É chegado o ano de 1942. Na Europa a II Guerra 

Mundial obrigou a entrada do Brasil ao lado dos Aliados. Dolores 

que teve sua formatura, curso-normal, no dia 8 de Dezembro 

daquele ano e já era militante da JFC (Juventude Femenina 

Católica), juntamente com sua prima, Margarida Procópio (Margô), 

sonhavam muito em ir para a guerra como enfermeira. Dolores 

chegou a fazer o enxoval com suas próprias economias pois já 

ganhava como professora: Sua família descobriu o plano de fuga e 

não permitiu que Dolores atingisse seu intento. 
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Fortaleza dos anos quarenta, ainda era uma cidade 

pequena de ruas largas e pouco movimentadas: a maioria de suas 

amigas moravam no centro da cidade. Dolores residia na rua 24 de 

maio nº 786; após concluir o normal foi ensinar no Grupo José de 

Alencar, no Grupo Fênix Caixeral e se dedicava aos trahalhos 

pastorais em sua paróquia como catequista da Igreja Nossa Senhora 

do Patrocínio. 

Queria fazer medicina, trazer a saúfe aos mais 

pobres, resolveu fazer o Curso Cientifico no U.ceu do Ceará de 

1948-50 e o Cursinho no Colégio São João: O trabalho de 

Alfabetização que conhecera quando ainda adolescente lhe 

fascinava. Foi muito positiva sua experiência de oito anos em 

sala de aula na Escola Manoel Dias e no Centro Artístico Cearense 

Valdira Cabral (Dolores começou a ensinar em 1940 com 16 anos de 

idade), contudo o salário de professora não dava nem para as 

próprias depesas. Seu dinheiro ficava todo nas mãos de sua mãe 

para ajudar em casa como também para complementar as despesas com 

os estudos das irmãs mais novas. Dolores interrompe o cursinho e 

em vez de vestibular para medicina, faz concurso pü�lico do DASP 

(DEPARTAMENTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO PÚBLICO) e ohtém 

aprovação para o serviço burocratico na Rede de Viação 

Cearense-RVC, é o ano de 1954. - Na RVC tem vasta atuação em 

diversos níveis até se aposentar em 1977 por tempo de serviço 

para decicar-se inteiramente a classe Operária e aos sofredores a 

quem tanto amou. 

Teve uma: atuação muito intensa na Igreja de 

Fortaleza e através dos movimentos que apoiou e ajudou a fundar 



- 10 -

até o dia de seu falecimento a nove de janeiro de 1988, apds um 

ano de luta contra o câncer. 



II CAPÍTLA..O 

JOC - A PORTA DE ENTRADA DOS OPERAAIOS NA IGREJA 
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II. JOC - A FOOTA DE ENTRADA DOS OPERAAIOS NA IGREJA

1 A Descoberta da JOC 

A entrada de Dolores na JOC (Juventude Operária 

Católica) é um marco em sua vida. Pois até entrar na RFFSA-RVC 

ela tinha participado, a nível de movimento da JFC (Juventude 

Feminia Católica) uma secção da Ação Católica.� o tempo das 

"PASCOAS'' dos diversos grupos domésticas, estudantes, militares 

etc. 
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Assim se inspirava a Ação Católica que nascera com 

Pio XI, num espírito de Neo-cristanda,Je, abrindo espaços para o 

apostolado leigo, pois contava nos leigos como extensão da 

hierarquia, assim sendo o leigo ia até onde o Padre e o Bispo não 

podiam ir. A Ação Católica entrara no Brasil, no djzer de Maria 

Luiza Morais, em 1933 com Madre Mendonça (tia de D. Marcelo 

Cavalheira) que juntamente com Dom Costa a trouxe de Roma. o 

modelo de Ação Católica Italiana com sua raízes paroquiais 

perdurou até o final da II Guerra Mundial (1946) j quando foi 

substituido pelo modêlo Belga-Francês, voltado para evangelização 

dos diferentes ''MEIOS" da sociedade. 

A nível na�ional o an0 de 1950 e marcado pela 

eleição de Get.Glio vargas oelo PTB (Partido Tra�alhista 

Brasileiro) para presidência da RepGhlica e o nascimento da Ação 

Católica especializada. JAC, JEC, JIC, JOC e JUC. Também foi 

neste ano que D. Inocêncio Englk, hispo de Companha-MG, lançou o 

primeiro documento da tgreja sobre Ref'.:lrma Agrária: ·1conosco, sem 

nós ou contra nós se fará a Reforma Rura 1 ·•. É neste contexto 

quese dar a opção de Dolores pela JOC e quem nos conta é Maria 

Luiza Morais, ex-JFC: 

''Eu me dou com Dolores desde que 

éramos adolescentes podemos dizer 

que crescemos _iunt.as: pn!.s morava 

aqui pertinho e partl�i�pvamos da 

JFC: nós n0s. reuni amos na casa das 
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crianças aqui perto, num grupo de

,iovens desde os 17 ao 30 anos de 

idade, pertenc�ntes a div�r§os 

meios sociais: foi quando em 195i 

houve um congresso de Carmo o 

Recife e foi um grupo de Fortaleza 

pertencentes a JFC, dentre elas 

Dolores, Herotídes� Então a gente 

conversou so�re a especialização 

da Ação Católica quk existia a 

Juventude Estudantil (JEC), 

Juventude Independente (JIC) e 

Juventude Operária (JOC) :e em 
' 

Reçi fe ( s i..c) 5.a haver um grande 

encontra de JOC com a presença de 

Mons: Cardi.1n: Então et I que era 

ser.retária arquirliocesana da JIC, 

conversej com Dolores e Her�tídes 

se elas gostaria de participar da 

JOC, pols emnora elas nao sendo de 

meio autenticamente operário· elas 

tinham uma ligação com os 

operários através de seus 

tra�alhos. Dolores na·RFFSA-RVC e 

Herotídes não lembro bem onde - e 

elas no começo não demonstraram 

muito interesse porque não sa�iam 

bem o que era JOC. 'Ai resolveram 
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part.lcipar em Recife do encontro

da JOC com Cardi,in e o fogo do 

Espiríto Santo tomou conta qas 

duas. Então a partir desse momento 

estava fundada a JOC-Fortaleza 

através de Dolores e Herotídes que 

foram tocadas pelo espirita 

através do encontro.e da presença 

de Cardi.in no Recife. É para mim 

urna grande alegria pe�sar que fui 

a primeira pessoa a falar com 

Dolores sobre JOC. É uma graça de 

Deus". 

(Deprürnento gravado .iunttJ 

ao leitn enfermo de 

Dolores em sua casa no 

dia 08.07.1987). 

Em 1952 a ..lOC-Forta.leza .iá era uma realidade; o 

ingresso na Juventude Operária católica operou grande mudanças na 

vida desta ferroviári.a que passou a desenvolver uma matur:i.dade 
. 

. 

cristã e seu amor sem fronteiras a classe operária. 
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As reuniões eram feitas nos bairros, nas casas ou 

na sede da JOC e versavam sobre vários ass1rntos, tanto podia ser 

em torno de um programa ou como quase sempre se discutia e 

analisava a realidade dos fatos da vida e da vivência diária. Uma 

coisa muito forte e constituitiva da mística do .loci.sta é a 

''Revisão de vJda'' ultil.i.zando n famoso métrxlo VF.:R, JULGAR, AGIR, 

nu como é conher:ido "método Card.i.,in·• (nome do fundador da .lOC) 

que parte da análise dos quat:ro lados· ou se_i-a: Econf.)m.lco; 

Político, Social e ReligJoso. 

A JOC influência toda urna geração que vai 

assumindo nos locais de t:rahalho a reflexão operária a partir da 
: 

prática de Jesus, e assim formando hase para oposição sindical e

liderança que vão ser vanguarda no perfodo seguinte. 

Esta estruturação da Ação Católica Especializada: 

JAC (Juventude Agrária Católica), JEC (Juventude Estudantil 

Católica), JIC (Juventude Independente Católi�a), JOC (Juventude 

Operária Católica) e JUC (Juventude Universitária Católica) 

inspirou em 1955 a crlação da CNBB (CONFER�NCIA NACIONAL DOS 

BISPOS DO BRASIL) com sede no Rio de Janeiro, hoje em Brasília. 

Dom Helder Câmara, orimeiro secretárlo da CNBB, afirma que quando 

propos ao Papa Pio XTI a formação de t:al conferênc5.a, fo1 '1aseadn 

na experi.ência da Ação Católi.ca · Seguindo esta linha em 1954

surge a CRB (Confei:-ência dos ReU.g5.nsos do BrasH) e em 1956 e

fundado o CELAM (CONFERÉNCIA EPXSCOPAL LATINO-AMERICANA) 

A JOC-Fortaleza nasceu sof-i o signo da 

combatividade, consLancia e alegria de Dolores: assirri sendo 
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organizou-se o que ve.lo a se chamar Preço Fixo que era o encontro 

dos joclstas ao lado da Igre.ia do Rosário para integraçf1o, falar 

dos problemas, atividades etc. Sempre usandq do Método VER,· 

JULGAR, AGIR e no horário de sempre às 18:dOhs (no final da 

tarde)� esta troca de experlÊncia de certa forma era o 

combustível para perseverança daqueles jovens além é claro da 

vida de oração, adoração e estudos hí�lir.os que era r.onst.ante e 

motivava a mística Jocista. 

"\, 

3 Amigos para sempre - 2 (duas) liherações 

Em 1954 no ·Encontro da JOC em Recife Dolores 

conheceu um certo Pe. Antonio Fragoso· Ele era Assistente 

Regional da JOC e a partir das qualidades da Jocista cearense e 

da necessidade de uma pessoa lit-ierada para fazer o t.raf)a 1.ho de 

animação - Articulação da JOC no Nordeste, sai a resolução de 

procurar em Fortaleza os pais de Dolores para e.la sér a .1.iherada 

da JOC, na época o J.itJerado se chamava permanente. 

É o próprio Fragoso, hoje bispo de Crate�s, que 

�elata aqueles Anos Dourados, num depoimento gravado em 8 de 

,iulho de 1987 em visita a Dolores na casa da 24 de maio: 
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''Esta casa representa 13ara mim 

mu.l ta co5.sa; Desde mui to tempo 

quando estive aqui pela primeira 

vez para falar com os pais de 

Dolores para sal-:Jer se elas 

perm5.tiam que Dolores fosse 

permanente de JOC de t.odo 

No,:-deste. Ele a princípfo disse: 

•t Ela é de maior sal:le o que faz'' 

o que ela .r.espondeu: ·•-se.ia fej ta

a vontade de Deus 1 ·• 1 mas quando eu 
1 

saí o pai dela disse: 11-nnde .iá se 

viu uma moça sozinha por este 

mundo a fora!" - Foi assim q1Je ela 

começou a traQalhar na JOC, 

animando desde o Piauí até a Bahia 

a JOC do NE. Neste tempo o 

permanente rece�ia uma mensalidade 

que mal dava para comer. EJa 

aceitou com grande alegria, 

animando toda essa região. 

Portanto essa casa estou ligado 

desde um longo passado, quando em 

1956 ant.es de se,:- nomeado �ispo, 

passei aqui numas férias para i.r a 

Praia do Iguape e a mãe dela fazia 

uns pratos gostosos. 



- 19 -

Neste momento tinha 

chegado J.á em casn, na Par alba, a 

car�a de nomeação e eu não sabia· 

quando cheguei em casa encontrei a 

carta-Estritamente Confidencial, 

Entrei p'ro meu quarto e li, e lá 

estava - 11Soh pena de Ex-Comunhão 

reservado ao Papa•'. E não pedi.a 

contar a ninguém. Eu Fiquei louco 

de aflito: Foi exatamente neste 

tempo em 1957 ( .... ) são tantas as 

recordações do passado que:estão

ligadas a esta casa e a esta 

famílja· pnr isso cada vez que m1 

venho aqui este passado todo é 

vivo e eu hoje conversando �om ela 

agradeço a Deus. Dou Graças a Deus 

por isso. 

Neste depoimentn de D. Fragoso podemos ver o gratJ 

de amizade que os unia (Dolores e D. Fragoso), numa am5.zade tão 

pr0f1Jnda e bon5.ta na def.inição de suas colegas que era a...,erta aos 

outros e não tinha nada de passessivn pois nin�iém ficava num 

terceiro plano na presença dos d�is. 

um outr0 fato intexessante que D. Fragoso fala, e 

é consenso unanime de tndós quanta conheceram a casa de Dolores. 
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É que esta era um ponto de convergência onde todos iam: A Casa de 

Todos. - O prof. Eduardo Hoornaernt tem uma definição muito 

preclsa quando d.i.z ser a casa de Dolores uma célula viva da 

Igreja, onde se denvolvia um tipo de cistianismo difícil de 

acontecer, 0nde as pessoas eram verdadeiramente irmãs e não havia 

a am�iç�o de um querer ser majs do que o outro. (so�re a casa ver 

capítulo própri8 - A casa). 

Ass i.m como nos relatou D. Fragoso· Dolores foi por 

�ias vezes permanente da JOC. A primeira vez de 1954/55 uma área 
1 

que a�rangia todo o Nordeste Brasileir0 e Fixando residência em 

Refice para retornar a Fortaleza e a REFSA-RVC no ano de 1956, 

pois tinha se vencldo sua licença a qual consegue renovar para o 

biênio 1957 / 58, que é q•Jando se dar a segunda liberação, ou seja 

permanência, agora numa área mais restrita que vai do Estado do 

Ceará ao Sergipe. - Neste período é sua preocupação a JOC de São 

Luiz-MA, ela tenta dar ânimo e força aos Joclstas Paraenses e 

Maranhenses. 

Em Recife quando lá estive pela primeira vez 

encontrou Ltm trai-ia.lho fraquinho o qual a sua dispon.il-iilidade e o 

incansável espirita do serviço fez com qiJe Dolores se .iogasse no 

tra�alho de jase, a rnJclear secção de JOC pelo Monte Pascal, 

Itaja�, Ipotinga e a inçentivar a organização nos- locais de 

tra�alho e em todos os meios que podesse ser a atuação dos jovens 

tra�alhadores· Por isso ela era admirada onde chegava e sua 

humildade l:>rilhava mais forte do que qua 1.quer interêsse prcípr.i.o. 
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4 RIO/R0-1A: "- Aqui está a JOC no nordeste". 

Em Fortaleza as secções da JOC ,iá haviam nucleado 

os �airros e a seguintes paróq,Jias: 

Mucuripe, Nazaré, 

Salete, Navegantes, 

Praia de Iracema. 

Serrinha, Carmo,

PJr�nhú, Carlito e

Na política nacional o cl�na de efervescência com 

o suícidio de Getúlio Vargas em 1954 é dado lugar a onda

•1desenvolvimentista 11 de JK eleito presidente da Rep1.?'llica peb 

PSD e PTB, é o ano de 1955 e no Rio de Janeiro é realizado o 

XXXII Co�gresso Eucarístico Internacional· Dolores e mais 35 

rapazes e moças estiveram lá (veja anexo nQ 06). 

A JOC de Fortaleza tinha grande penetração, 

notadamente nas indústrias de cast:anha de ca_iú, fá'1ricas de 

tecido e junto aos (as) cmerciários (as) e domésticas. 

Neste período em que Dolores era permanente de JOC 

o Pe. Fragoso era professor do seminário, depois vice-reitQr e

Mcnsenhor residindo em Joãn Pessoa e na qualidade de Assistênte 

Regional da JOC .i.a sempre · a Rec i. fe participar dos encontros 



- 22 -

regionais e nacionais, até quando foi nomeado �ispo para São 

Luis-MA e em 64 veio a Crateús-CE e tendo em Dolores enquanto 

viveu, a intermediária, a missionária ambulante da diocese de 

Crateús onde ajudou Margarete Mal fliet na construção da Jgre.ia de 

pedra de Poranga, em especial conseguiu fazer a "Campanha do 

bronze", com torneiras velhas para presentear a capela com um 

sino que mandou fazer na RFFSA-RVC. 

internacionais, 

Dolores que iá tinha muii:os contados nacJonais e 

quando da realjzação do Congre�so Internacioanal 

da JOC em Roma nn final de 1957, sai e lei ta .iun�amente com 

Her6tides e Hélio para representar a JOC-CE. Lá, com sua 

simpatia, inteligência e santas intujções, amplia seus contatos 
1 

ahrlndo as portas de sua casa e seu coração a quuntos dela 

procurassem e ou precisassem. 

5 A preferência pela classe trabalhadora de Fortaleza 

De •,alta a Fortaleza, como todo t-iom Cearense que 

nunça esquece a terrinha querida, Dolores reassume seu tra�alho 

na RFFSA-RVC onde trabalhou no Núcleo Social de Ed1 ir.ação 

Familiar. Nesta época foi feito uma pesquisa na Vila dos 

Ferroviários da Francisco Sá, no sentido de sa�er como vivia o 

ferroviário e onde tinha lazer? - Desta pesquisa saiu a idé!a de 

construção do Grêmio Recreativo dos Ferroviários, o que foi feito 



em mutirão, numa época em que isto não era uma prát5.ca muito
d�fundtda. Dolores estava na linha de frente e sai 1ª secretária,
Já na primeira diretoria. Sempre foj sua preocupação, manter a
uniao dos ferroviários no trabalho e no lazer:

Do períodb que suscede seu retorno de Roma, ainda
recebe o convite indicação de ser. permanente Latino-Americana de
JOC oque ela recusou por achar prioritário para a classe
tra�alhadora do Nordeste e em especial de Fortaleza sua
permanência em sua cidade, junto r.01n as tJases num trat:ialhn
silencioso, mas de sustentaçao e fermentando na evangelização e
organização dos trabalhadores e dos movimentas populares. �la não
queria crescer sozinha, se distanciando das �ases para ser uma
estrela. Só os sábios reconhece o valor rias pequenas coisas e

vive intensamente na dimensão do ·1Nós·1
, não se apegando 

feUchistamente às coisas, pois descol-iriu Deus no ser humano, em
especial nos mais sofredores.

Dolores ao contrário da ma:i.orJa de suas amigas do
Colégio da Imaculada, não cursou nenhuma faculdade, mas na
'1Es�ola da Vida'' ela aprendera tudo· O Cristo .lesus a quem tanto
amou e serviu lhe presenteara com todo conhecimento que é
necessário para fazer o céu ainda aqui na terra, apesar das
multas dificuldades que enfrentou: As provações que teve não
foram poucas e elas vinham de toda parte: da pastoral pela, falta
de compreensão dos amigos· do trat:ialho, q11ando correu o risco de
perder o emprego por a.iudar os presos pnliticos e suas famí.l.ias
no pós 64 e principalmente da própria família. Sua mãe falecera
em 1963 ela ficou com a �dminist:ração da casa e das quatro .i.rrrlãs



solteiras: Lourdinha, Rita, Cleonice e Maria do Carmo, assim como
do pai cego que necessitava cuidados especiais. A tudo isto ela
enfrentava com muita fé, coragem e sobretudo amor.

Em 1959 Dolores parece se afastar da JOC para
fundar em 1961 a secão da JOC adulta, a Ação Católica Operária -
(ACO) digo parece que se afastou pnrque na realidade ela nt1nca
deixou ou esqueceu a Juventude Operdria Católica, apenas no
período seguin�e ela é chamada a dar uma presença e atuação na

J JOC adulta, Ação Católica Operária, que surge p�ra a�rigar os
ex-Jocistas que .iá n�o são adolescentes e que vão assumir no

. Período que se segue as direções e ou as oposições sindicais.

No final dos anos 50, as relações entre o governo
e a Santa Sé são excelentes e a colaharação entre a Igreja e o
Estado atinge níveis até então desconhecidos, se.ia na Amazôrüa,
no quadro das missões (Kuarup-Xing�), seja no Nordeste, com a
fundação da SUDENE (1958), fruto de encontros entre técnicos
governamentais e Bispos · da reg.lão, se.ia através da a.1uda às
Escolase Universidades Católicas. No Vaticano, Ângelo Roncalli

' sobe ao papado com o nome de João xxnr ern sul)stituição a Plo XIt
morto em 1958 e no ano seguinte, o Papa da transição anuncia a
convocação do Concíljo Vaticano II ahrindo um perí0do de grande
transformação da Igreja.



III CAPÍTULO 

ACO - A FÉ ADULTA C:F.: JOVENS MAOillOS 



ACO - A FÉ ADULTA DE JOVENS MAOU10S 

1 A filha que nasce com força de gigante 

No capitulo anterior, vimos a opção de Dolores 

pela classe trabalhadora de sua cidade natal e quando em 1961, 

juntamente com um pequeno grupo de ex-Jocistas, formaram a Ação 

Católica Operária-ACO. Dolores pelos cont.atos nacionats e

internacionais que tinha é uma das primeiras coodenadoras da 

ACO-Fnrtaleza. 
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O pequeno grupo que se formou em Fortaleza de ACO 

passou a promover e realizar dias de estudos e cursos de formação 

sindical; o momento é propícjo pois são várias categorias q�e 

estavam com suas diretorias sindicais pelegas e a ACO, juntamente 

com o Pacto �indical (corrente do Partido Comunista que atua na 

linha sindical) vão neste período, pesco�rir lideranças nas 

fábricas, para compor as diversas oposições sjndicais (veja anexo 

nº 09). 

Em pouco tempo foi conquistado: 
1 

1 

O Sindicato da 

Extração de Óleo Aminal e Vegetal de Fortaleza, o Sindicato da 

Fiação e Tecelagem de Fortaleza, o Sindlcato do Fumo e a 

Associação dos Profissionais do Gesso. Nest� período nos núcleos 

de ACO, que na época se chamava secção, era em sua maioria 

providos da JOC e atingia os seguintes hairros e paróquias de 

Fortaleza: 

Jardim América, Carlito Pamplona, Jardi� 

Iracema, Piramhú, Serrinha, Benfica, 

Montese,Navegantes, centro e Praia da 

Iracemq. 

Alguns membros da ACO na diretoria sindical passam 

a contar com a assessoria jurídica de outros militantes da ACO. 

Os grupos tem uma virla muito intensa de estudo e formaçãn· os 

temas são os mais diversos possivels. - Estudam Política 

Internacional, América Latina, Revolução Chinesa, problemas do 

Terceiro Mundo tendo coma hase de tudo o Evangelho e a Dnutrjna 

Social da Igreja. 



O ano de 1963 é muito atrihulado para Dolores, 

logo após a posse de Dom Delgado como Arce�ispo de Fortaleza, sua 

mãe morre de câncer e seu pai caj doente: Seu avô já velhinho vem 

a falecer em 65. É preciso muito força d1 sta que foj o PORTO 
j l 1 ----,..-_, 

SEGURO para suas irmãs que ficaram na sua dependência. 

2 Inimigos fazem abortar o plano dos trahalhanores 

o golpe de militar de 64 rlesarticulou muita cojs9

e a Ação Católjca Especializada é perseguida e desmantelada· d�as 

ou três pessoas não podiam se reunir. Todo o material dos 

militantes dos movimentos, pastorais e sindicatos é destruído. As 

prisões se seguem e Dolores .iuntamente com Ana Angélica, assumem 

corajosamente as visitas aos presos políticos e leva feira para 

suas famílias· são ferroviários da diretoria do sindicato. A 

direção da empresa quando sou�e desta atividade chamou as duas 

para proibi-las, o que Dolores disse que no horário de serviço 

fazia o trabalho da empresa 
I 

mas fora da empresa a v.i.da era nela 

e fazia o que fosse de sua vontade e conpnuou em sua m+ssão 

solidária. 

Naqueles anos dificíes a mística do Evangelho 

muito ajudou aqueles crJstãos a perseverarem na luta: assim r.omo 

os prlrneiros cristãos de Roma que se re1miam as escondidas na 

madrugada em cartarumt-:ias, os cristãos que assumiram a luta de 



libertação e que dão testemunho do Evangelho passam a se art.cular 

mais ou menos na clandestinidade. 

3 A providência divina mandou um anjo de fogo 

Pe. Romano Zufferey, podre suíço, que chagara ao 
1 

Brasil em 7962 era o assistênte regional da A.e.o neste período'. 

foi uma dádiva da Providência Oi vina, pois muj to a.iudou aquela 

geração a refletir os aspectos da 11FÉADULTA 11 ind.lspensáveis para 

estes cristãos espalhados na arena da vida ·(cf: anexn nQ 02) Pe. 

Romano assim se expressava: 

"Será que nós podemos continuar assim, 

numa hora dest.a, quando o homem 

torna-se adulto em face do mundo, ao 

· domina-lo?

Será que o cristão ode acomodar-se com

uma fé infantil, na hora em que o homem

assume o comando do mundo pela Ciência,

pela técnlca, pela audácia, pelo

espirít.o oe cnnquita? Não! não pode

mais!

Tudo hoje convtda os leigos cristãos a

ter uma atitude adulta, tanto o mundo

cnmo a Igreja: o mundo, porque precisa



mulheres 
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de sua .i.ntel j gência; a r gre.ia, porque 
_,. 

precisa da sua parlicipação na 

evangelizaçõo cio Mundo". 

Estas palavras de ânimo soavam naqueles homens e 

comprometidos com o �vangelho e com a luta dos 

trahalhadores, convidando-os a entrar no F.spiríto do Concílio 

vaticano II e a se manterem na resistência antes as perseguições. 

1 i 

4 É hora de encarar de frente a K>Df.RNIDAOC

Dolores se apresenta como a mulher leiga que muito 

hem entendeu e encarnou o Espiríto do Concílio, ela inaugurou na 

Igre,ia de Fortaleza este discurso sohre o tra�alhador.. Ela busava 

recuperar o que o próprio Papa Pio XI reconhecera que a Igr.eja 

tinha perdido, o trahalhado� urbano - a Classe operária. 

Se o Conc.Ulo reconhecera que a Igreja tinha 

ficado quatro séculos voltada para si mesma e no dizer de .7oão 

XXUI apresenta "rugas'' em sua face: Dolores encarna a Igre,;a que 

se desinstala e vai ao encontro do trahalhador, da prostituta, 

dos sofredores, dos marginalizados, das minorias. 
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O mérito ne tJma pessoa se mede pela abertura que 

eJ.a tem de estar aherta aos 11Sinai.s dns Tempos'', e Do1ores 

compreendia a modernidade. Suas colegas do colégio da Imaculada 

Já o rij zia: ''Dolores é moderna!" � ser moderna não é ser 

avançadinha ou destruir e não valorizar t.udo que é experiêncja 

anterior. Dolores sempre valorizavou as pequenas coisas. Ela 

sempre aproveitava a)go das pessoas, mesmo sendo ela mesma. �la 

era at-ierta aos outr0s ou se.ia, Ecumenismo, a Colegialidade e a 

liberdarle interior fruto da modestia de quem e sáhjo porque sou�e 

escutar e ser solidàrio com �odes, especialmente com os que são 

esquecidos, os pobres e sofredores: jsto foi o que caracterizou 

sua personalidade. 

r'
·

Dolores não li 1xava. Vestida numa camisa de malha e 

calça jeans, ela punha a bolsa no omt-iro e ia para perjferia 

visitar, fazer amizades fortalecer laços, apolar os movimentos, 

refletir com os trahalhadores ou simplesmente levar um chá aquele 

amigo (a) que estava d0ent.e. 

5 A solução da hurguesia o OESENVOLVJ.t,ETO 00 

SU:3-DESENVOLVIMENTO 

M nível da política e da economia, a indústria 

hrasileira que tinha eritrado na modernidarle no governo JK, teve 



- 32 -

nos anos da ditadura militar sua penetração no Nordeste. A SUDENE 

(criada em 1959) com os famosos incentivos fiscais as grandes 

empresas abriram as portas de entrada para instauração do 

desenvolvimento do sub-desenvolvimento às custas dos 

trabalhadores. Diante de tão grande exploração da mão de obra 

barata do nordestino e das condições de trabalho o Regional 

Nordeste da ACO lançou em 1967 um documento que teve grande 

repercussão intitulado: "NORDESTE - DESENVOLVIMENTO SEM JUSTIÇA 11• 

Já a partir desta época a política econômica do governo inflingia 

grande arrocho salarial aos trabalhadores e permit'ia a forte 

concentracão de rendas. 

Esta política _tem seu auge em 1972 no chamado 

"Milagre Brasileiro", e no ano seguinte (1973) os bispos do 

Nordeste puLlicam o documento - :, EU OUVI os CLAMORES DO MEU 

POVO'', denunciando o capitalismo selvagem do Brasil. 

6 Dolores/Vaticano II 

de JANELA aberta para o mundo 

Quando veio a Conferência de Medellin (1968) e Puebla 

(1979) a Igreja reafirma seus principias de inserçao no mu�do 

assumindo a postura de quem escuta e de quem aprende sendo 

sensível ao clamor dos. oprimidos. Dolores foi esta pessoa que 

encarnou o Concílio (porque já tinha este espirita� e tão bem 
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acolheu Medellin e Puebla, sendo extremamente solidária e 

identificada com a causa dos oprimidos; Ela levava a BOA NOVA da 

esperança e da predileção de Deus pelos oprimidos. 

Dolores depois que abriu sua JANELA interior pàra 

ver o mundo, nunca mais a fechou até o dia de sua partida. 

A Igreja de Fortaleza teve nos últimos vinte anos 

a felicidade de contar com duas personalidades exemplos de 

pessoas que sabem acolher o Dom de Deus e frutificar 'na linha que 

o Concílio abriu. - Uma foi Dolores Borges que pela sua ação,

coerência e autoridade de testemunho foi reconhecia e respeitada 

por todos, inclusive pela hierarquia; a outra· pessoa baluarte da 

Igreja de Fortaleza é o Cardeal Dom Aloísio Lorscheider qJe dá 

espiríto ao Regional Nordeste I da CNBB e mantém a Igreja do 

Ceará arejada e aberta aos sopros do Espirita Santo. 

7 Leigas consagradas - EQUIPE DE REFLEXÃO OPERARIA 

A ACO caminhou até 1969 quando foi dissolvida e 

formou-se o Grupão composto por pessoas vindas da ACO,JOC e 

movimento político-sindical, que buscavam manter o mínimo de 

articulação. 
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Contudo o 1
1Grupão 11 ainda era uma coisa muito 

frouxa e a partir de Dolores e Marieta F. de Sousa que tinham 

vindo da JOC e ACO juntamente com Ana Angélica que tinha vindo da 
nr .• 

JEC e ACO, se articularam mais a miúdo para refletir o 

engajamento e a participação do trio na vida operária; assim 

surgiu a Equipe de. Reflexão Operária. 

CEARENSE 

Em 1970 as três passam a participar do NINHO 

(pastoral da mulher marginalizada),. porque a 

coordenadora, Rita Ferreira ficara doente e faltava pessoas para 

tocar para frente o trabalho com as vítimas da prostituição. 

, ' 

Dom Fragoso, bispo de crateus, que de longa data 

era amigo de Dolores, motivou muito o entrozarnento deste pequeno 

grupo (Marieta, Dolores, Ana Angélica e Rita) com outro de três 

pessoas que existia no Maranhão. 

Os contatos iniciaram em 1972, em Crateús, e no 

ano seguinte num retiro em São Luiz alguns membros das duas 

Equipes já confirmavam seus compromissos de consagração a classe 

Operária. Depois com o passar do tempo, este compromisso passou a 

ser só a renovação das promessas do batismo. 

Estas Equipes tem corno objetivo: serem apoio mútuo 

e ajudar aos trabalhadores a refletir sobre seus problemas no 

trabalho e até mesmo na família, sempre guiados pelos princípios 

evangélicos; para isto realizam dias de estudos, avaliações, 

revisões de vida etc. 
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Para custear as atividades e confraternização, a 

equipe realiza bazares (venda d� objetos usados) nas bairros da 

periferia a preços baixos e cada membro contribui com um dia de 

salário para o caixa comum. 

Op/Macs89 
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IV P.O - A REOHGANIZAÇM 00S lRA8AU1AOOOES NA IGREJA 

1 GRUPÃO, a ilha de resistência 

Após o golpe militar de 1964, com a perseguição e 

o aniquilamento dos movimentos e organizações de classe, é

chegado o ano de 1976 ainda muito inativos em face às 

consequências do sistema repressor da época. Foi neste ano que a 

nível nacional surgiu a preocupação com o total isolamento em que 

viviam alguns ex-militantes dos diversos movimentos. 

Em Fortaleza, pessoas que tiveram atuação nos 

movimentos da Ação Cátolica (JOC, AcO, MEB) e ex-dirigentes 

sindicais, começaram a se reunir formando uma frente, a qual 

deram-lhe o nome de 11GRUPÃ0 11 • - Com reuniões períodicas, o Grupão 
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era o lugar de reflexão da atuaçãq de seus membros na retomada de 

um processo de trabalho consequente no meio operário-popular. 

Dolores e todas a Equipe de Reflexão Operária parti�ipavam deste 

Grupão que veio a ser mais tarde a Pastoral Operária. 

Como cristãos autênticos os membros do Grupão, que 

já vinham da Ação Católica, tinham uma visão crítica da realidade 

e eram grandes conhecedores das posições da Igreja através do 

Concílio Vaticano II, das Encíclicas papais e da conferência de 
i 

Medellin (2ª Conferência do Episcopado Latino-Americano). 

Fato é que, quando a Pastoral Operária surgiu em 

Fortaleza em 1978, por ser _urna iniciativa um tanto de cima para 

baixo: de inicio a Equipe de Reflexão Operária ficou de fora. 

Foi Dolores que da Equipe, prirnei1r1 entrou na P.O., seguida 

depois de Ana Angélica e Mareita (supra mencionadas). 

2. De uma Assembléia a outra cresce a organização dos 

trabalhadores

Em 1981, com o incentivo da C.P.O. Nacional e 

apolo de Dom Aloísio Lorscheider, Dom Cláudio Hurnes, Pe. 

Agostinho Pretto; a Pastoral Operária de Fortaleza convocou e

realizou o Primeiro Encontro Norte-Nordeste de Pastoral Operária 

(1º NOROESTAO). 
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Dolores, Joaquim Alves, Marieta F. Sousa, Ana 

Angélica e os demais membros da P.0-Fortaleza, juntamente com o 

secretáriado Regional Nordeste Ida CNBB, organiLaram este grande 

encontro que contou com a participação de pessoas do Ceará, 

Pernambuco, Bahia, Piauí, amazônas, Maranhão além de 

representantes do Rio de Janeiro, S�o Paulo e Brasília pela 

C.P.O. Nacjonal (COMISS�O DE PASTORAL OPERÁRIA). 

Ainda em 1981, Dolores foi ao Rio de .Janeiro pela 
1 

P.0-Fortaleza compor a Comissão Nacional provisória de 1982 que 

teve a incumbência de preparar a 1ª Assembléia Nacional de 
' 

Pastoral Operária, realizada no alto da Boa Vista - R.J. no dias 

11 e 12 de dezembro de 1982. 

Em suas andanças, Dolores sempre mantinha a classe 

trabalhadora de Fortaleza informada do que acontecia no resto do 

país. Assim sendo é ela uma das primeiras pessoas que a nível da 

Igreja tráz para dentro da Pastoral Operária e motiva os demais 

membros da P.O. e do movimento Operária de Fortaleza para 

participar dos ENTOES (Encontro Nacional dos Trabalhadores de 

Oposição Sindical). 

Assim sendo, em 1983 ela se aproxima- de um moço, 

jovem sapateiro, que conhecera há pouco tempo (CíCERO CAVALCANTE) 

e indica-o para participar em São Paulo na Praia Grande do II 

CONCLAT (Congresso da Classe Trabalhadora), do qual surgiu a 

CUT-Centro Única dos trabalhadores: era o mês de agosto de 1983. 

Neste sentido é que·o ex:mllitante de A.e.o., 

Mendes , se expressa: 

' '  

Raimundo Pontes 
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. ,. 

Este é um dos aspectos que eu 

adimirava na Dolores. Porque ela não 

disputava cargos. Ela sempre queria 

ajudar e promover as pessoas". 

(Anexo nº 09) 

Foi neste sentido de abrir espaço para as novas 

lideranças, para os novos que vão chegando e por motivo de doença 

que em 1986 ela já não participou da Assembléia Estadual da P.O. 

Ela ocupara a coordenação da Pastoral somente em 1982 para 

subtituir Joaquim Alves quando este se afastou para se candidatar 

a Deputado Federal pelo Partido dos Trabalhadores (PT). 

Um dos seus últimos momentos junto ao conjunto da 

Pastoral Operária de Fortaleza, é resistrado na confraternização 

de Natal de 86. Ela compareceu a esta confraternização, pelo seu 

espirita muito festivo, mas já estava acometida do câncer. - No 

quintal de sua casa enquanto viveu, ela reunia os ex-Jocistas sob 

a proteção de um velho e querido pé de Mandacarú para 

confraternizações ou para celebrar o 25 de agosto, dia 

Internacioal da Juventude Trabalhadora. 
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3 Dolores - o MANDACARÚ 

Dolores tinha duas coisas que· era sua marca 

registrada: A assinatura que fazia em cartas e demais escritos, 

pois sempre assinava: - 11COM ABRAÇO NO CRISTO OPERÁRIO: isto vem 

de longa data e parte da sua compreensão que Cristo 

Verdadeiramente subsiste nos trabalhadores e sofredores. Outra 

coisa que muito identlfiea Dolores é o ·Mandacarú. Margueriti 

Fievez assim se expressa associando Dolores ao mandacarú.

No quintal poerento de Dolores, um 

MJ\IIOACARÚ - um velho 
' 

1 

cacto gigante 

- Maior do ue vocês e eu, já estava lá

·quando ela nasceu. Ele é o símbolo do

Ceará machucado pelas SECAS. Ele é

também o símbolo da vida de Dolores,

plantada no coração de todos os

sofrimentos do seu povo. Ela foi quem me

ensinou a lamentação popular:

Só MAl'LlACARÚ, só MAt-OACARÚ SÓ MAJIOACARÚ 

RESISTIU TANTA�-
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Ele é que deveri3 contar a vida de sua 
• 1 • 

velha amiga. Ele n conhece melhor que

ninguém.

Amanhã, contudo, o velho MANDACARÚ 

seró abatido e sem dúvida esquecido. 

Mas o "ROSTO OE OOLqRES11 ficará 

sempre vivo. 

(Anexo n2 06)



V CAPÍTULO 

A CASA 
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V A CASA 

Para falar da· Casa de Dolores Borges: no que 

representa a casa de um cristão, de um militante para a 

organização dos demajs cristãos e algo �ue Gu divido com quantos 

a conheceram. 

por si só. 

Aqui eu me calo pois os testemunas que segue Falam 

"A casa de Dolores sempre foi o ponto de 

reunião de todo estes movimentos 

operários. Casa do Todos desde o tempo 

de colégio: a gente ia estudar na casa 

dela". 

ALBA ARAGAO/contemporãnea de Dolores do Colégio 

Imaculada da Conceição. 



"Isto aqui tem sido uma caso em que me 
' 1 • ·' 

sinto em casa e onde eu sinto um tipo de 

Igreja, Crjstianismo, que é difí�il vê 

fora. somos todos irmJos aqui em casa 

( ... ). Penso que é muito difícil lá 

fora; tanto na sociedade çomo tan1bém na 

Igreja, onde muita gente quer ser maior 

do que a outra. Eu acho que 1isso aqui é 

uma célula viva da Igreja, Igreja não 

hierarquia". 

Pl10F. EDU/.\ílDO HOORN/\[ílT - Prof. de História da 

Igreja no lTEP e men1bro da CEHILA, Bélga que vive no Orasil a 

mais de 20 (vinte) anos. 

li Belgas, Franceses e tudo que é 

estrangeiro que tinha; eles e seus 

amigos quando vinham ao Brasil uma das 

primeiras casas que falavam era a de 

Dolores. - Vou p'ra casa de Dolores". 

RAIH.JNOO �TES t,.Et,OES ex-ACO, ex-diretor do 

Sindicato da Extração do Óleo Animal e Vegetal de Fortaleza. 
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A sua casa sempre era a casa de todo, 

onde cada um que cheg::ivo lá sentia 

irmão, dada a comunicação que ela fazia 

entre todos e seu acolhimento carinhoso 

com todos. 

Lá era umu verdadeira Igreja 

partilhada( ... ) 

Sua casa de tanto passar; pessoas de 

outros países apelidamos por CONSULADO 

INTERNACIONAL; Isto rorque passava muita 

gente de outros países por lá qL1e eram 

amigos e amigns dela: 

MARIETA FERREIRA DE SOUSA companheira de Dolores 

da ACO, PO e Eq: Ref: operária e CEBI. 

" ... sempre que eu passava aqui, nas 

férias, participava de alguma reunião em 

sua casa, que durante toda sua vida foi 

o local amigo solidário, de grande

valia". 

MARII-\ At-ÉLIA LEITE - Ex-ACO' e companheira de 

Dolores na REFSA. 
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11 no ano da doença sua casa se tornou 

um santuário ... muitos dos movimentos vi 

nascer debaixo do mandacarú no quintal 

de sua casa ... quanta gente vi sendo 

amparada lã, encaminhada e acompanhada 

para os módicos. Quantos galhos ela 

quebou, quantas atenções� um e outro de 

vista, presente, telefone articulando 

para muitos encontrar visitas raras e de 

longe na sua casa 

IR. MAílC/\RETE MALfLI[T - (Bélga - Flamenga) da 

Congregação das Filhas de José e Maria, com mais de 20 (vinte) 

anos no Nordeste do Brasil. 

".A casa de Dolores foi um espaço de 

todos. Todo mundo ia fazer reunião lá. A 

gente chegava lá depois do trabalho com 

aquela fome e comia qualquer coisa: As 

vezes jantava. Tinha comida p'ra todo 

mundo ... Não era só movimento de Igreja, 

mas todos os movimentos que tinha abrigo 

lá". 

MARGARIDA MARIA DE SOUSA PINH:]RO/ex-Jocista, 

Acidente Social, membro da Diretoria do CETRA. 
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"Era uma casa de acolhimento, porqLJe lj 

passaram muitas pessoas de niveis 

diferentes, mas ela recebia todos do 

mesmo jeito: erom vistos como pessoas. 

No período da doença foi um momento de 

reflexão da vida dela e das pessas. 

- Por ser central facilitava para as

pessoas entre um ônibus e outro que 

pegava, passava lá, rleixava embrulho, 

tomava lanche etc". 

ZÉLIA MARIA DE SOUSA LESSA - doméstica da casa de 

Dolores no período da doença. 

"Tive a oprtunidade de frequentar a casa 

de Dolores por ocasião das nossas 

reflexões do CEBI: percebi que era uma 

pequena Igreja, pois ela colocou sua 

casa a disposição dos participantes 

desde a entrada até os fundos de sua 

residência". 

Ir. ODÍLIA UE NADAL - Religiosa da Congregação das 

Irmã do Imaculado Coração de Maria. 
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A casa dela era muito acdlhedbra, 

simples mais muito acolhedora. Na casa 

dela realmente existia a partilha. 

Dolores er8 muito solitária. 

RIT/\ FEHllEJíl/\ OC SOUS/\ - Membro do Nif\11 � CEARCNSE 

e da coordenação regional e nacional da Pasloral Mulher 

�arginalizada e membro da Equipe de Reflexão n�erário. 

Op/Màcs89 



VÍ CAPÍTULO 

A DOENÇA - 1987 
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VI - A DOENÇ/\ - 1907. 

Já no início dos anos 80; Dolores começou a sentir 

dores de cabeça mas continuou a levar uma vida normal. No ano de 

197tf, ela conseguira realizar um grande sonho de sua vida: Se 

aposentar para estar inteiramente disponível aos movimentos, 

sindicatos e pastorais. 

Por ocasião de sua aposentadoria suas irmãs 

organizaram uma celebração com o lançamento de'uma brochura 

intitulada - "DADÁ SUA VIDA", Dadá é o nome com que as pessoas de 

sua intimidade a chama, notadarnente os seus familiares. 
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Do dinheiro de sua aposentadoria como era seu modo 
• , l ' 

de ser, despreendida em que nada valia nadA; [la deu o dinheiro

para sua irmã Cleonice comprar um carro que semp-re foi seu sonho.

Este despreendimentos é entendido na palavra do Cri5to no

Evangelho seoundo São Mateus:

11 Ninguém pode servir a dois 

senhores. Com efelto, ou odiará um 

e amará o outro, ou se; apegará ao 
1 

primeiro e desprezará o segundo. 

Não podej5 �ervir a Deus e ao 

Dinheiro" e mais "Não vós 

preocupeis com a vossa �id� quanto 

ao que haveis de comer, nem com o 

vosso corpo quanto o que haveis de 

vestir. N�o é a vida màis do que o 

alimento e o corpo mais do que a 

roupa? Olhai as ave do céu: não 

semeiam, nem colhem, nem ajuntam em 
' 

celeiros. E, no entanto, vosso Pai 

Celeste as alimenta. Ora, não 

valeis vós mais do que elas? Quem 

dentre vós, com as suas 

preocupações, pode acrescentar um 

só côvado à duração de sua vida? E 

com a roupa, por que andais 

preocupados? Aprendei dos lírios do 
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campo, como crescem, e não 

traba lharn e riem f j arn. E, no 

entanto, eu vós asseguro que nem 

Salomão, em toda sua glória, se

vestiu como um deles. Ora, se Deus 

veste assim a erva do compb, que 

existe hoje e amonh� será lançada 

ao forno, não fnrá· ele 1tiuito mais 

por vós, homens fracos na fé? Por 

isso, não andeis 'preocupados, 

dizendo: Que iremos comer? ou que 

iremos beber? ou que iremos vestir? 

De fato, são os, gentios que estão à 

procura de tudo isso: e vosso Pai 

celeste sabe que tendes necessidade 

de todas essas coisas. Buscai, em 

primeiro lugar, o Reino de Deus e a 

sua justiça, e tudo mais vós serão 

acrescentados. Não vós preocupeis, 

po�tanto, com o dia de amanhã, pois 

o dia de amanhã se preocupará

consigo mesmo". Mt6,24-34 

Ori. Flávia Coelho Crispin, assistente social da 

REFSA e colega de trabalho de Dolores reconhece que: "Ela sempre 

foi numa pessoa do trabalho e nãb tinha problema de 

relacionamento com ninguém: Sempre alegre e autêntica - ''A 

lutadora que muito fez pe�os ferroviários e também mesmo depois 

que se aposentou, nunca se desligou dos ferroviários". 
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Quando enfim após fazer uma tomográfia, foi 

constatado que o câncer já se instnlra na cnbeç-a e no pulmão. 

Ela, a primeira reação sua foi chorar� Cr.isto t-nmbém ao saber do 

morte de seu amjao Lazáro, chorou (jo 11,35): depois de se 

recuperar dum momento de fraquesa, aceitou e disse: " - Paj se tu 

reservou esta doença para mjm é porque eu mereço· Tu é que sabe 

como vai mim presentearª. Novamente vlmos o Cristo no 

Get-sêmani (Mt 26.36-46). 

Até janeiro de 87 ela saia de casa, fazia suas 

visitas e cumpria uma intensa agenda de reuniões e compromissos; 

somente em fev1;rejro é que se acamo11. A princípio não queria 

tratamento nenhum, muito menos os métodos tradlrionais de 

radioterapia e quimoterapia que deixam o pnciente com um nspecto 

de morbidez muito grande. ·Só depois, a conselho de Margarete 

Malfliet, aceitou um tratamento alternativo com métodos não 

convencionais do Dr. Celerine do Recife. 

Neste tratamento ela teve a Providência Divina 

agindo através das pessoas que muito ajudaram a n�o deixar faltar 

o VK-3 e as gatinhas de Dona Conceição, os únicos medicamentos

com que ela se tratava. 

Este último ano de Dolores no meio dos amigos e da 

família foi muito importânte e agregou muita gP.nte que estava 

dispersos de muito tempo. Sua casa se tornou um santuário 

permanente e ponto certo de encontro das pessoas de movimentos e 

pastorais populares. 
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Ela sempre recebia as pessoas, conversava, queria 

dos sindlcatos, dos lutas, da nolí:ticn: cnfirn estâva ,,. sempre 

atualizada sobre tudo. E alé o fjm não se qiJP.ixava de nàdà, 

quando as rlores eram mais i, ,tensas ela dizia: Tá d�hcfo 

p'ra suportar". 

É neste período que faz um dos seus oferecimentos 

mais bonitos: Ela quem oferecera a vida toda pda·emancipação dn 

Classe Operária, agora oferece a dor e dar da, morte pela 

libertação dos trabalhadores. 

Dolores sabia como ela era lmportônte na vida das 

pessoas; não por orgulho ou vaidade, mas po��ue s�bia que podja 

ser útil a muita gente. Para sua ex-coleaa dü �wlc�io da 

Imaculada Conceição, Alba Aragão, ceta vez ela desabafou um pouco 

chateada de estar prêsa a uma cama dizendo: " - Tem muito gente 

que a coisa mais importante que tem é a minha amizade". Ela 

dizia isto por querer estar junto com os sofredores que 

precisavam de sua presença. 

É no período de sua doença que a C/\SA-ENCONTRO da

Rua 24 de Maia se transformou para receber sempre mais as pessoas 

amigas. São cartazes e frases de esperança que testemunham a 

vivência desta Cristã que ainda cêdo adquirira o hábito da 

leitura diária do Evangelho e fazia aplicação prática dele 

confrontando com a vida. 

Difícil é saber qual a pastoral e ou movimenta 

popular que Dolores Borges não tenha tido contato; dado apoio e
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incentivo. - Até aqui vimos sua atuação mais destncada na JOC, 

ACO, Grupão e PO além da Equipe de Reflexão Operária: contudo 

esta lista é bem maior e vai desde su� aç5� no C�� - C�h�ro 

Sindical Brasil�iro (entidade que ajud3�a os trab�lhàdores é 
f 

sindicatos com verba5 do exterior) como tnmbém sua particjpaç�o 

ativamente no NINIIO CEMENSE no período que vai de 1970-75, onde 

junto com as vítimas da prnstitulç�o fazi1 um trabalho 

Cristão-social no Arraial e no Farol. 

A nível da RFFSA ela esteve na :fundação da 

Associação dos Aµosentados da RFFSA e como era funcionária 

pública n�o podia se sindicalizar, ela se filia na uro - l.k'lido

dos Ferroviários do Orasil. 

' 
. ' Nos anos 80 vamos encontrar Dolores com novo amor, 

a causa da negritude. Bem antes da Campanha da Fraternidade d� 88 

onde a Igreja desperta para a questão do negro, Dolores é 

profundamente solidária e incentivadora do Grupo de União e

Consciência Negra. Ela assume sua negritude, sua raíz negra - Seu 

avô paterno era mulato. Influênte comerciante de Fortaleza no 

início do século, mas pela sua cor era conhecido como Chico da 

Mãe Iza. 

O M.O.F. (Movimento de Defesa dos Favelados) é 

outro movimento que foi motivo de suas preocupações em 1985 

quando do Congresso em Fortaleza, Dolores se empenhou muito para 

organiza-lo. Ela dizia que apoiava todo é qualquer iniciativa que 
1 ' 

contribuisse para o fortalecimento do movimento e das lutas 
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populares. Assim é que se fez presente na organização da 

Associação das Doméstlca 

das Assistente Snr.ia1 etc. 

, .. ·, \ t ,tL(.. 

(Anexo nn 08) na crjação do Sinoicnto 

Em su..1 doença, Dolores se apresenta como em oração 

perm�nente pelos sofredores a ponto de se consaQrnr na T:rmand�de 

dos Servos Sofredore!; fundada por Pe. l\lfredinho. 

o 

Vamos encontn.1-la na funp::ição do � (Centro de 
. '

Estudos do Trabalho e de Asses!;orja ao Trnhalhndor) e no CDDH 

(Centro de Defesa dos Düeitos llllfTlnno�) da Arquidjocese de 

Fortaleza. - Merece resistro sun preocupação cou1 a formação dos 

futuros pudres que não· deixassem o 
1 • 

fl11.�10 populor e que 

permanecessem fiéis a Deus e a causo dos pohre� e oprimidos. 

Então ela se ariresenta como arUc11ladoro t1os sP11iinflristns da 
. .

DIÁSPOHA' (experiência de seminaristas em vida de inserção nas 

comunidatles de periferia) e também mantinha em sua casa urn grupo 

de estudo bíblico na linha do CEAI. Também participava do 

Movimento de não Violência Evangelice. 

Os ex-jocistas estavam sempre entre as suas 

preocupações: por diversas vezes ela articular esta gente para 

confraternizações como forma de manterem ligados na fé e na luta. 

Assim foi Dolores Borges até o dia com que nos 

deixou, naquele início de tarde do dia 9 de Janeiro de 1988. Ela 

foi á primeira de leiga ligada a Igreja que se tem noticia a 

falar do trabalhador na Igreja de Fortaleza. 
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Ela trouxe para dentro da Igreja o 
-··'-- -,1 \., -

discurso e a 

preocupação 
. . 1 1 • • • . 1 h.- 1 . t0 1. '·� 

pela Evangelização e organização do trnbalhdor na 

Igreja de Fortaleza. roí sem dúvida uma grande 
• J. 

liderança 
·e

da 

classe operária que 
. . , 

antes mesmo do Vaticano II quando 

apaixonou-se pelo Cristo Jesus, encontrou este amor no Cristo 

Operário e para ele serviu e duou toda sua vida. 

Op/Macs89 
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II PARTE 

APROFl..U'OAt-EN!O BÍBLICO-TEOLQGICO 

Após discaremos sobre a atuação de Dolores Borges 

nos movimentos e pastorais pela organização e evangelização d�s 

trabalhadores, vem a pergunta: - Até que ponto a ação de Dolores 

é um tema Teológico? 

Considerando a Teologia Católlza em sua 

homogeneidade em que ela se manteve desde o Concílio de Trento 

até uns 40 anos atrás; é um fato novo fazer Teologia a partir da 

dimensão histórica da existência humana e da vivência de fé 

Cristã pessoal e comunitária. 
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Aqui queremos lembrar que o Cristianismo tem em 

sua origem o carater memorial e que centrou sua Memõria na 

encarnação, vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus ciisto. 

Digo isto porque a memória é fonte da teologia e qoan8o se faz 

memória de uma mulher, Cristã-leiga, que em sua comunidade de fé 

viveu e testemunhou os ensinamentos de Desus é fazer teologia: 

Teologia narrativa, memorial, mas é teologia. - Nossa profissão 

de fé o que é? senão a rememorização do ensinamento cristão. 

"fazei isto em memoria de mim'' (Jo-13.24). 

Neste sentido ficamos com a Teologiã de Eduàrdo 

Schillebeeckx que vem elaborando uma teoloola que parte dà 

relação entre ortodoxia e ortopráxis; pois entendemos que a 

teologia parte da fé e a fé exige uma práxis Cristã. 

Assim sendo a práxis de Dolores é lugar teologico 

ou seja o lugar a partir do qual se vive e se verifica a 

coerência atual da fé com aquilo que foi proclamado na Sagrada 

Escritura. 

Na primeira parte deste trabalho vimos a práxis de 

Dolores assumindo a modernidade: Nós vivemos na sociedade do 

trabalho (Crise da Modernidade). Dolores entendeu e compreendeu 

que a mentalidade moderna não acontece de forma passiva, sem 

violência; neste sentido, as consciência impactadas pela 

modernidade são levadas a entender que fé e política não são 

antagônicas e que a mensagem de Deus tem que falar para a vida 

concreta do homem pois .a nossa história, é a História da 
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Salvação, o lugar da graça ou desgraça. A �i�tóiia é o �bj� de 

Deus, é a definitização do Reino de Deus no já e ainda n�à da 

vida terrena. 

Apresentamos Dolores como precursora do Vaticano 

II, ela já vivia por antecipação o espírito da II Conferência do 

Episcopado Latino Americano de Medellin (1968) ·pois discutia, 

refletia e se preocupava com toda a problemática detyrminada pela 

situação de opressão em que vivem as populações da Amêrica 

Latina. Com Medellin terminavam os tempos em que o teólogo estava 

a serviço da hierarquia e devia satisfazer-se em arrumar e 

fornecer justificativas racionais às declarações do magistério 

eclesiástico. 

Após Medellin, os teólogo latino-americâhos 

puseram-se ao trabalho para elaboraf uma nova teologia; apta a 

dar uma resposta adequada às expectativas de libertação dos povos 

da América Latina, Teologia que; por este motivo, é chamada de 

Teologia da Libertação. 

Retomando a aplicação teologica da atuação de 

Dolores Borges, o faço na pespectiva do misticimo, ·db profetismb 

e da eclesiologia de�ta ex-jocista cearense. 
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1 - O MISTICISH.J 

Na Igreja as mulheres sempre foram silênçiadas 

assim como são na sociedade, pois as diferenças sexuais cdnferem 
, 

a mulher a qualidade de sexo fraço. Na Igreja Católica a palavra 

até bem pouco tempo era exclusiva dos homens. A teologia era 

elaboração dos homens. Daí a autoridade mísUca. A mulher, o 

índio, os fracos e marginalizados 1 , 

falam na Igreja o discurso 

místico. O Místico relata que recebeu a autoridade diretamente de 

Deus que o mandou falar. �este sentido uma Terezinha qo Menino 

Jesus fala na Igreja e é ouvida. 

Dolores com suas santas iAtuições e oam a 

exigência do Evangelho ·é ouvida e respeitada pela hieraquia da 

Igrejar Não entrando em brigas desnecessárias, ela se apoiava no 

Evangelho que lia diáriamente. 

Místico aqui é entendido na definição de Michel de 

Certeau� "a m:i'.stica como a procura de uma linguagem· dialogal do 

•1eu'' para o ·•tu" dentro de um mundo repleto de discursos 

autoritários e ao mesmo tempo como uma aprendiza�em na arte de 

escutar o "outro'' num mundo que s6 quer falr, convencer e 

doutrinar. A mística não visa, como a teologia, constituir um 

conjunto particular de enunGiados articulados segundo os 
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cristérios de urna verdade, e fornecidos pela tríplice instãHbia 

da Escritura, do Magistério e da Tradição ... mas procura falr a 

linguagem comum, a que todos falam, não a linguagem técHica das 

disciplinas. A grande inimiga da linguagem místiea é a linguagem 

do poder que intenta manter a sociedade como ela é, e esta é uma 

linguagem mentirosa do ponto de vista cristão, pois deixa de 

aptar para o horizonte da fé no Reino de Deus que vem" (1). 

2 - O PROFETÍSt-0 

Dolores foi n� Igreja de Fortqleza urna profetiza 

da classe trabalhadora. - Cabe aqui precisar o que se entende por 

profeta (profetiza); Aqui o termo é tomadb nd sentido bíblico da 

�essoa de Deus que fala contra a situação e ihjustiça e opressão 

e anuncia o plano salvifico-libertador de Deus. 

Como muitos profetas do nosso tempo, a exemplo de 

Pe. Josimo, Santo Dias, D. Pedro Casaldaliga, D. Paulo E. Arns e 

tantos outros; Dolores ficava indignada diante de situações de 

injustiças. Ela é Débora que se levanta e vai a luta em defesa 

dos preferidos de Deus (Jz. 4,9), é a mulher forte como tantas 

mulheres na Bíblia que não tem medo de assumir a defesa da vida e 

o plano de Deus.

(1) Hoornaert, A Memória do Povo Cristão, p.234=-23Sí

Petropolis, VOZES, 1986. 
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Na bíblia o qpm da profecia não é exclusivo dos 

homens; muitos são as mulher�s como Débora (Jz 4,4-10), H�lda 

(2Rs 22, 14-20), a mulher dl3 Isaías (Is 8, 1 ... t1) e outri:ls qt1e rela 

ação e testemunhas de fé profetizavam a lihertação dos anawim e o 

dia glorioso de Iahweh. Fazendo uma analise do profetismo e a 

injustiça contra o trabalho na Bíblia, veremos que desde o sécu�o 

VIII a.e. levantase vagarosa a vos dos profetas contra as 

injustiças sociais que se implantaram dentro de israel. De fato, 

a passagem de Israel para uma vida de nação em Canaã se fizera 

com a fé estatuída no código levítico, segundo a qual, "a terra é 

minha e vós sois para mim como estrangeiros e inquilinos·•, (Lv. 

25, 23) . A partilha da terra prometida fora ,1usta, dentro do 

estatuto de posse familj ar 
1 I 

e de cH1, a modo patriarcal. Uma 

imagem que perdura nas promessas de restauração de Miquéias 

(2.15) e Ezequiel (45,1-12). Logo, porém principiou a assimilaçqo 

por Israel da sócio-economia das cidades cananéias que negociavam 

as terras, possibilitando a acumulação de propriedades por 

latifundiários, comerciantes e funcionarias reais. Davi havia 

consolidado a nação como estado tam�ém; criou os servidores do 

estado· um exército proficional, um funcionalismo adequado com 

aproveitamento de cananeus, uma �urocracia. O estado torna-se 

grande propriet.ário, seja pela anexação de novos terristorlos com 

estr11tura social mais evoluída, se.ia pela incorporação e mesmo 

expropriação de terras antigas. As terras do estado são dadas 

como recompensa a funcionários ou a ele confiadas para 

exploração. Forma-se uma elite, mais precisamente, uma oligarquia 

política-agrária, primeiro pelo poder da realeza e depois pelo 

poder próprio inerente à riqueza e que chegará, inclusive, a 
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, ' 

superar o poder real conforme a denúncia de Oséias; ''eles 
1\,1' ... e. <,;. -: ... ,-

constituíram reais sem a minha insperação momearam para 
i 

si 
. ••.• . J. • '-' . .., ',;.. • ' "-- .. :·, .•..1. � ... � -· ., 

governadores sem a minha aprovação" (Os 8,4). E assim, Israel 

desde o século IX a C., o fenômeno constante na história 
1 l'' 11 

humana: 
� ' 

a oligarquia da terra, a que se incorporavam os negocioantes, 
,, 

bons aprendizes dos cananeus, impôs o quadro dominante da 

história sócia-econômica de Israel. Criou a opressão interna e 

soube instrumentalizar a Justiça como legalidade injusta'. 

possibilitou a acumulação de riquezas por uma elíte e levou o 

povo a um empobrecimento sempre maior, em outros 

desvalorizou o trahalho e valorizou o capital. 

. ' 

1 " • 
termos, 

Os profetas do século VIII disceriram o proDlema 
r. 

em suas raízes. Amós, o pastor rude, denuncia a venalidade da 

justiça, ··vendem o inocente por dinheiro e o pobre por um par de 
• 

r 1 ·- 1 

sandálias· esmagam a cabeça do povo humilde e distorcem as 

intenções dos simples• (2, 6-7). As vítimas 
·1

são os pot:>res: os

,., 

ricos "deitam-se sobre roupas tomadas em penhor e hehern o vinho 

extorquido com multas·• (2,8). Mais: ·•entesouram violência e 

rapina em seus palácios" (3,9-10). Às mulheres ricas da Samaria, 

o profeta denomina ·•vacas gordas·• que ·•oprimis os fracos e

esmagais os poores·• (4,1). São poderosos que praticam um culto 

rico mas corrompido e exterior apenas e Iahweh não o quer: ''odeio 

as vossas festas, reprovo vossas solenidades··� e aparece a figura 

possante de Iahweh em cujo nome profetiza Amós. ''quero que o 

direito corra como água e a ,iustiça como torrente que não seca·• 

(5,21-14). 
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Oséias, que faz em seu matrimônio a experiência 

profética da aliança Iahweh-Israel, exige direito e justiça em 
- ' . ,. 7-' ,_ . � •. 

nome desta aliança: ''desposar-te-ei 
. . - . \,.,- -

•'"'":,,' 

conforme o direito e a 
r· � -.....:. ... - -:' _:_ <: • • 

justiça" (2,21). Com efeito, a justiça se tornara veneno (10,4). 
. �' .. 

Israel legalizou a injustiça (7,3-7) de sorte que se assemelha ao 

negociante cananeu: ·•tem nas mãos balanças falsificádas e gosta 

de roubar. . . E disse: eu me enriqueci e amontoei uma fortuna'' 

(12, 8-9). 

Situam-se em linhas semelhantes Miquéias e o 
' .  

1 

Primeiro Isaías. Não é difícil a leitura atualizada desta 

exigência de justiça· ela entraria de cheio no mundo do tra�alho: 
)1 l{ • lw 

mostraria a falsidade de identificação entre justiça e 

legalidade· e apontaria f�cilmente a evidência: os oprimidos e 

injustiçados são os pobres, aqueles que nada mais têm a não ser o 

próprio trahalho. 

Seguindo esta linha de reflexão do incomondo que 
�' n. ,_ . 

causa o profeta na sociedade injusta e opressora, a 

professora-teóloga, Ivone Gebara, com sua teologia femenina 

analise em seu livro - '1As Incômodas Filhas de Eva na Igreja da 

América Latina·· de modo mais preciso com hoa antropologia·, as 

dificuldades da mulher na Igreja. Dolores sem dúvida foi muito 
) 

incômoda, por ser mulher, por não pertencer a hieraquia e por 

lutar pela classe operária. Entendemos que o próprio documento de 

Pue�la de certa forma descrimina a mulher quando su�linha que o 

"papel fundamental da mulher é como mãe, defensora da vida e 

educadora do lar·· (2). 

( 2 r Puebla 846. 
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Dolores não foi mãe, mas não são muitos os filhos 

os afilhados, tam�ém para eles, ela foi uma 

profetiza das pequenas coisas do dia-a-dja. 

Se para o A.T. o �rofeta era aquele que tinha 

acapacidade de compreender o que Deus estava realizando através 

dos acontecimentos da história (Am. 3, 7). No novo povo de Deus .1á 

não há pessoas privilegiadas, nem monopólio de alguns, mas todo 

povo é dado o carisma da profecia pelo Espirita Santo 
. ' 

indistintamente. 

Assim pelo Espírito Santo que é dado em At. 

2,14-21 o Espírito de Deus é.dado indistintamente a todos 'que são 

capazes de compreender e comunicar o que Deus realiza em Cristo 

na história. 

3 - A ECLESIOLOGIA 

Da ação pastoral de Dolores vemos muito claro o 
- . 

modelo de Igreja adotado por ela que não partia da paróquia e sim 

do povo que se organiza em movimentos e comun.idades, ou se,1a: ela 

não primava pela sacramentalição, sua preocupação é a 

evangelização integral do homem todo (3) tendo como dimensão 

histório-salvifica da Igleja uma eclesiologia que parte da noção 

de ''Povo de Deus·: (4), cuja elemento mais relevante desta noção, 
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consiste na afirmação da historicidade da Igreja como pequeno 

re�anho. Tal noção exprime uma continuidade do desígnio 

salvifíco, que a�raça todos os homens. 

A Igreja é essencialmente peregrina e povo a 
-. 

caminho para o Pai, é um povo servo e testemunha de Deus no 

mundo, é portador da salvação oferecida aos homens é povo 

messianlco no meio do mundo e para o mundo:_ ·•como o Israel 

segundo a carne, que peregrinava no deserto, _iá é chamado Igre.ia 

de Deus (2 Esdr 13,1: cf. Num 20,4, Ot. 23,1 ss), :assim o novo 

Israel que, caminhando no presente tempo, busca a futura cidade 

perene (cf. Heb. 13,14), também é chamado Igreja de Cristo (cf. 

Mt 16,18). Pois o próprio Cristo adquiriu-a qom o seu sangue (At. 

20,28), encheu-a de seu Espírito e dotou-a de meios aptos de 

união visível e social. Deus convocou e, constituiu a Igre.;a -
,, 

comunidade congregada daqueles que, crendo, voltam seu olhar a 
.... , ., 

Jesus, autor da salvação e princípio da unidade e da paz - a fjm 

de que ela se�a para todos e para cada um o sacramento visível 
,. ' 'l 

desta saluti fera unidade .. Devendo estender-se a todas as regiões 
�, 11 !,,., 

da terra, ela entra na história dos homens, enquanto 

simultaneamente transcende os tempos e os l.i.mites dos povos. 

Andando, porém, através de tentações e trihulações, a Igreja é

confortada pela força da graça de Deus prometida pelo Senhor, 

para que na fraqueza da carne não decaia da perfeita fidelidade, 

mas permaneça digna esposa de seu Senhor e, sob a ação do 

Espírito Santo, não deixe de renovar-se a si mesma, até que pela 

cruz chegue à luz que não conhece ocaso·, ( 5) . 

(3) Pue'"Jla 342

(4) LG. 25
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Esta eclesiologia contribui de módo determinante 

para indicar a igualdade e a distinção entre os seus membros. O 

concílio Vaticano II foi muito feliz quando no segundo capítulo 

da Ll.J.EN GENTllJ,,1 o povo é visto em categoria de nm, e a 

hierarquia aparece como meio, ou seja, primeiro aparecem os 

elementos comuns a todos e dep0is os específicos. Assim há um 

equilíbrio entre hierarquia e comunidade. Isto significa o 

primado da existência cristã, ou ontologia da graça e depois a 

estrutura, ou organização social. Esta é uma mundança fundamental 

na eclesiologia do concílio, que reconhece a p�ioridade da 

igualdade fundamental e todos os membros deste povo sobre outra 

distinção de categoria de pessoas. 

Dolores fez de toda sua vida uma oblação digamos 

para-fraseando o concílio, viveu perseverando em oração e 

louvando a Deus (cf. At. 2,42-47), oferecendo-se 
'• 

como f16stia 

viva, santa, agradavél a Deus (cf. Rom 12,1 ) (LG 27) e em suas 

doenças muito bem associou suas dores as dores de Cristo (LG 30). 

Por quantos a conheceram, Dolores não fazia 

distinção de pessoas! virtudes que os padres conciliares exaltam: 

·•só pela luz da fé e meditação da palavra de Deus pode alguém,

sempre e por toda a parte, divisar Deus em que ''vivemos e nos 

movemos e somos·' (At. 17,28), procurar em todo o·acontecimento 

sua vontade, ver Cristo em todos os homens, sejam estranhos, 

proferir julgamentos corretos sohre o verdadeiro significado e 

valor das coisas temporais em si mesmas e em relação ao fim do

homem·• (6).

(5) LG. 26

(6) AA. 1342
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Em suas humildades, Dolores, não ambicionava a 
\'-

, 
I 

gl�ria vá (Gal. 5,26) e procurava ser a serva do Senhor (Lc . 
• ,f"l . 

1,38). Ela se indentificava com a igreja de Medelli que faz op��o 
• 

"-,1 "- J _ �v' ., ...-l <\ ... , 

pelos po:ires, ··assumida voluntariamente e por amor à condição dos 
,t 

necessitados deste mundo, · para testemunhar o mal que ela 
•• <. 

representa, e a liberdade espiritual frente aos bens do reino.

Continua, nisto, o exemplo de Cristo, que fez suas todas as

consequencias da condição pecadora dos homens (cf. Flp. 2) e que

sendo ·,rico se fez pobre·, ( 2 Cro. 8, 9) para salvar-nos.

Neste contexto, uma igreja pobre: 

1 1 

Oemuncia a tar�ncia injusta dos hens deste mundo 

e o pecado que a engendra. 

- Prega e vive a pohreza espiritual como atitude

de criança espiritual a abertura para o Senhor. 

- C�mpromete-se ela mesma com a �?�re�? m?terial.

A po�reza na Igreja é, com efeito, uma constante na historia da 

salvação. 

A Igreja sempre tem procurando cumprir essa 

vocação, não ol:>stante ·•tantos de1ilidades e fracassos nossos, no 

passado·• (Es. 50). A Igre_ia da América Latina 1 dadas às condições 

de RO�reza e su�desenvolvimento do continente, sendo a urgência 
' 

de traduzir esse espírito de pobreza em gestos, atitudes e 

QOrmas, que a tornem um sinal mais lucído e autêntico do Senhor. 
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A pobreza de tantos irmãos clama por Justiça, solidariedade, 

testem1Jnho compromisso, esforço e superação pnra o cumprimento 

pleno da missão salvíca confiada por Cristo. 

A situação atual exige, pois, dos bispos, 

sarcedotes religiosos e leigos o espirita de poireza que rompendo 

as amarras da posse egoísta dos bens tempor�is estimula o 

cristianismo a dispor organicamente da economia e do poder em 

t:Jenefício da comunidade-• (Paulo VI, 23-7-68). 

A pobreza da Igreja e de seus membros na América 

Latina deve ser sinal e co�promisso. Sinal ,do valor inestimável 

do pohre aos olhos de Deus· compromisso de solidariedade com os 

que sofrem··. (07) 

(07) Concluções de Medell±n, pg 145.

0p/Macs89 
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- . ' 
ENTREVISTAS 

,\ . .. 

15.09.89 Raimundo Pontes Mendes e 

Raimunda Mendes ex-JOC, ex-ACO 

18.09.89 Maria Amélia Leite - l::i:l!tt" 

19.09.89 Ana Angélica - RFFSA, Equipe, PO 

20.09.89 Maria Amelia Freitas (Lili) ex-JOC 

23.09.89 Maria Luiza Moraes ex-JFC 

24.09.89 Adalzisa Páscoa dos Santos - Equipe 

Maria das Graças Alves Lima - Mov. de Domésticas 

Rita Ferreira - Ninho 

Marieta Ferreira Sousa - Equipe/PO 

25.09.89 Frei Martins 

Ora. Flávia Coelho Crispin - Assist. Social 
t 1 

Selma Ribeiro - Telefonista/RFFSA 

Zélia Al�urquerque/RFFSA 

- . 

26.09.89 Alba Aragão - Colega da Imaculada Conceição 
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29.09.89 Ir. Nogueira - Prof. de Dolores no Colégio da Imaculada 

06.10.89 Margarida Pinheiro - Diretoria do CETílA 

31.10.89 D. Antônio Fragoso - Bispo de Crateús 

DEPOI�NTOS 

- D. Antonio Fragoso, bispo de Crateús, assistente regional da

JOC de 1954-1957. 

1 , 

- Joaquim Alves da Silva, ex�ACO, ex-Coordenador da PO-Fortaleza.

- Depoimento de Maria Amélia Leite Coordenadora do -.elMt: CE:

ex-ACO. 

- Ir. Margaret Malfliet da Congregação das Filhas de José e

Maria missionária em Poranga-CE. 

- Marguerite Fievez, Secretária de Mons. Cardijn e funoadbra da

Equipe de Missionárias Consagradas. 

- Adalgiza Páscoa dos Santos, ex-jocista e menbro da Equipe de

Reflexão Operária. 

- Maria das Graças Alves Lima, Coordenadora do movimento de

Doméstica de Fortaleza. 

'
. 



Al'EXOS 
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At-EXO NQ 01 

. ' 

Depoimento de D. Fragoso - Bispo de Crateús amigo 

pessoal de Dolores e assitênte Regional da JOC do período de 

1954-57. 



A FIDELIDADE DE OOLOOES AO EVANGEU-O 

De 1954 à 1957 muitas vezes Dolores eu nos 

encontramos: seja no trabalho da JOC, seja no trabalho da ACO, da 

Equipe Popular Missinária do NINHO, seja em encontros, seja em 

visitas pessoais, seja como hospede em sua casa onde sempre fui 

acolhido como um irmão. 

Essa experiência de tantos anos me deixa convecido de 

que Dolores Borges era uma cristã que levava a sério sua condição 

de cristã - trabalhando na JOC do todo Nordeste, como permanente, 

ela teve a preocupação de suscitar e viver uma experiênyla de 

espiritualidade, dentro da vida dos jovens trabalhadores 

cristãos, e de acompanhar a reflexão de fé utilizando o método 

VER JULGAR, AGIR e a REVISÃO DE VIDA. Neste método o JULGAR era 

o momento privilegiado para iluminar os acontecimentos, a

História dos jovens trabalhadores, sua luta de libertação com a 

luz do Evangelho e com o te�temunho de Jesus. 

Dolores era apaixonada pela PALAVRA DE DEUS que ela lia 

sempre; que meditava em tempos mais prolongados e que estudava 

com seriedade. Isto me faz compreender porque Dolores nos últimos 

anos de sua vida participou, ativamente do CEBI em nível de 

Fortaleza e do Estado. 

lembro-me hem de que no planejamento da JOC-Regional, 

nos boletins, nos encontros de base, ou nos encontros reginais 

ela dava uma atençao especial ao mostrar fé na metodologia. 

Dolores através da vida que eu conhecia mostrou sempre uma 



preocupação com a Experiência de DEUS no interior de sua vida 

cotidiana e nas atividades profissionais e pastorais que encheram 

a sua existência mais adulta. 

Ela nunca se apaixonou por movimentos espiritualizantes 

que esquecem o clamor dos pobres e não levam ao enga,1amento 

pessoal e coletivo, nas lutas pela sociedade nova. 

O. ANTÔNIO FRAGOSO-BISPO OE CAATEÚS

Crateús,' 31 de outubro de 1989. 



At-EXO.Nº 02 

Depoimento de Maria Amélia Leite Coordenadora do 

C:I114I;n:; Ex-ACO 



DÉPOIMENTO SOBRE DOLORES BORGES 

Não me leIDbro exatamente o momento que con.heoi Dolores. 

Lembro-me de um acontecimento que teve um papel muito importante � 
na minha vida, que mudou completamente a forma de eu êntender o mun 
do, a vida, as pesnoaa, - e ess� fato tew relação com Dolores. 
Eu trabalhava na RFFS/A-Rêde de Vi�ção Cearense. Naquele tempb se 
usava. celebrar a Páscoa e era sempre um mowento de muito 

movimento nos locai� de trabalho, escolas. Uma comissão foi me con 
vidar para ir na Oficina do Urubu, área onde Dolores exercia suas 
atividades profisnionais. Ela participava dessa Comiosão. 
Q mundo operário era totalmente desconhecido para mim. Eu conhecia 
a pobreza, aa injuotiçae, nüo tinha nenhUU1a clareza sobre o sistema 
e a luta de classes. Foi lá nesse dia, com n missão de convidnr a
queles homens para uma Páscoa, que eu acordei para a realidade do 
mundo real dos trabalhadores. Eles não falaram nada e nem sei ae -
ouviam algo do que se dizia. Eu nüo podia folar. S6 oentia a força 
doe olhos dos ferroviários na fundição. O calor era sufocante, saia 
faisca por todos os lados. Fais·ca da fogo., Sem ciualqu.er proteç:'."to 
fisica. Tive vontade de desaparecer, de vergonha. Nã.o tinha senti
do aquilo para eles. Saí de lá zonza, abalada dewaia. Nasci alí� 
A dimensão das classes e do conflito vi0lento que e3sa luta supõe -
foi uma revelação dura, brutal - como penso que ela em aí é de fàto. 
A partir dai (antes eu tinha decidido não participar m�is de nenhu
ma movimento.ção por direito, por conta de acontecimentos que vivi), 
a minha vida mudou complet�ente. Nessa busoa, Dolores me ajudou e 
muito. Sobretudo na necessidade de entender Daus presente na vida e 

na luta operária, presente em n6s, instr'Wllentos v�lidos na constru 

ção do Reino de Deus em nosso meio. Nno mais aquele Deus que me en 
sinaram na Cruzadinha, no colégio das IrIBãs e no catecismo, em casa. 

Um Deus que me fascinou, que me desafiou e we iwpulsionou para uma 

luta que não para maia. 

Ease clarão duplo - DEUS e a CLASSE OPERARIA - ee co�pletaram, d�n

dÂ assim um sentido muito forte na winha Tida.
V t t 

Era 1961 e a eferveecincia política crescia e� tod� a parte. No meio

doe ferrovili.rioa era de um dinamismo wuito forte. Praticamente ti

nham a hegemonia da luta política, naqueles tempos. Muito cwbora,

bem cedo comecei a percebe� que predowinava uma postura muito ind!

vidualista, com uma liderança forte, centralizu��ra, sem qualquer -

participação da base nas decisões. Embora a gente sentisse uma ·ror



nenhum. 
A partir daí fomos nos juntandu �om outros, o grupo crescendo na 
atuação e na organização. Foi ��sse tempo que a Ação Cat6lica Op� 
râria no Nordeste dava seus pri��1roe pussos. E Dolores, no Ceará. 
era a dirigente que vinha da JOC e tinhn os contatos a nível regio
nal e naoional. Era a tentativa de engajamento de cristãoa 

em eeu meio de trabalho, de vida. O desafio era grande mas a 
animação também era incrível. 
O movimento da ACO, as pessoas que fui conhecendo: Doru Fragoso, �i-
rigentea do Recife, do Rio e de São Paulo, do Maranhão, os coillpanh�i 
roa jocistas e ex-jocistas e a família de Dolores - em Fortuleza,me 
foram chegando atrav�s d�la. Era tudo muito difícil, cheio de ques

tionamentos, dúvidas, buscas sem fim, cobretudo para mim, que conh� 
eia outra referência como Igreja ••• , mas o que a cente queria, não 
ae duvidava. A minha formação ori0inal, de estudo em colégio reli 
gioeo, burguis (pobre, estudando de araça e� oolé8io de rico, m�a 
a minha mãe tinha quo roa.lizq.r ·seu sonho de ter uma filha formada. 
no col�gio dos Irmãs), e n6s, de fa:11:llia oiu�ples, tro.dicion::ilmcnte 
religiosa - eram obotáculos grandes demais para superar. E era ex.2; 
tamente no religioso e no operário que aconteciam os maiores con -
flitos. Foi tempo difícil de sofrimento e mais ainda dentro de no� 
aas casas, sem falar no problema com os vigários, os padres, os bia 
pos. Era Dom Antonio de Almeida Lustosa o arcebispo de Fort�.leza.

Eu nunca tinha visto um bi�po de perto. Fowoe lá no Palácio, Dol2 
res ê eu. Ficamos de pé o tempo todo. Q�ase morri de medo. 
Tivemos muita ajuda de Romano, um padre suiço que chegouem 1962, p� 
ra morar no Nordeste. Morando no Recife, mas a serviço da evange
lização do mundo. operário no Nordeste. A moderni4ade se a.profunda

va, fábricas ee espalhnvam, se reformavam, com apoio da Sudene e os 

famosos incentivos fiscais aos grandes empreaáriµa. Era o deaenv2l 

vimento do subdesenvolvimento ••• às custas dos trabalhadores e do -

povo em geral, por determinação oficial e �xigêno'ia internacional.,.

Em Fortalezn éramos muito sozinhos. E as dificuldades, sobretudo d�

poie de 1964, exigia� de n6s uma capacidade muito grande para sermos

firmes, fiéis. Romano ajudou a aprofundar em n6e os aspectos da "F8

ADULTA", 0 ·sentido da classe - garantia grande para o exercício dos

cristãos espalhados na ar_ena da vida.

Esse pequeno grupo conseguiu manter uma certa.unidade e oertawente

que era Dolores, entre n6a, a força grande de espiritualidade, ���

legria e solidariedade. Ela era muito atenta aos pequenos detalhes,



3. 

aoowpanhava wuito pessoalruente os passos, a cruuinhada de cada um de n6s
e do grupo todo. Era de fato dotada de uma foria extraordinária, na 
aua aparente Cragilidude fíaica. Não se poupava nunca. 

Depois, por conta da conjuntura política da época, tive que mudAr de 
cawpo de atuação, a partir de 1967. Tamb�m tinha outra questãq: para 

m1w se colocava a exigência de um engajruuento maior, a integração na 

pr6pria classe, na produção. Mas a dificuldade foi maior que o meu de

sejo e, assim, busquei o interior, o trabalho com os caruponeses. Era 

o espaço aberto que restava. Coincidiu que eu tinha deixado o trabalho

na RFFS/A-RVC e já estava no MTb-Delegucia Regional em Fortaleza. Pres
tava ierviço no setor de sindicalização rural (enquanto deu:), embora
o contato com os Sindicatos na cidade fosse ainda bastante bom. Isto é
bom porque perwitia acowf111har certos aconteciwentoa 1 que não eram reve-

, 

lados, publicamente. Valeu nuw certo tempo, depois foi o fechamen�o t2
tal. 
A partir dessa época o �eu contato com Dolores diminuiu wuito e todo 0

tempo livre que we oobrava fic�va.no interior. Foram 10 •anos muito ·r1-

oos na winha vida, começavam as Cebs e a preparação que eu tive na ACO 

foi uma base wuito importante para essa nova etapa. E de novo eu tive 

que oorueçar tudo de novo pois o wundo rural me era completamente deeo2
nhecido, embora tenha vivido wuito tewpo no interior. A dimensão reli
giosa era muito wais exigente; a6 fui entender melhor em Sergipe, na 
convivência cow UIJla equipe de nJrdestinos, profundamente cowprometidoa 

uow a Bíblia a partir dos oprimidos e com o resgate das culturas di

versificadas. Foi lá, a partir de 1978 que descobri oa grupos étnicos. 

Foi interenoante que, vivendo em Sergipe, reatei a awizade com Dolores 

e aewpre que passava aqui, nas férias, participava de alguma re� 

nião el'il sua casa, que durante 'toda sua vida foi o looal amigo, aolid.á

rio, de grande valia. Foi um tempo importante, de aprofundamento da a

mizade, de troca�nos �undoa tão diferentes e contradit6rios.

Sou profund!llllente 6rata a Deua pela atuação de Dolo�ea, como Seu inatru

mento, na minha vida e de muitos·companheiros.

Fortaleza, 27 de setembro de 1989 

��&ti !'la.ria Awêliâêiiê. 
·aua José Clndido n� 5� - Monte Castelo
Fortaleza-Ceará



MEXO Nº 03 

Cartas de Dolores a Lorena-Coordenadora Regional de 

A.e.o.

A - 06.07.63 

B - 23.02.65 

e - o9.o3.66 
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Depoimento de Ir. Margaret Malfiet da Congregação das 

Filhas de José e Maria. 

Com mais de 20 anos de Missionária no NQrdeste do 

Brasil. 

Belga-Flamenga 
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J\IIEXO NQ 05 

Artigo de Joaquim alves (ex-coordenador da P.O 

Fortaleza) no Boletim nº 21 

Fevereiro de 1988 da pastoral Operária de Fortaleza 



....... ... ..._. 

� . ... .  -- ·- ·-··--- --- --- - _.,._ -

quem foi 
dolores 

Qolores foi uma moça que fez ' 
opçao, p�la luta dos Lrabalhado -
res e, de continuar solteira para 
melhor servir u esta causa. En
quanto jovem ela foi uma das fun
dadoras da JOC, ajudou a construi 
la, da quàl foi permanente e teve 
presença marcante junto aos jo
vens trabalhadores, tanto local 
como a nível nacional. Tambê� par

ticipou de Congressos Internacio".: 
nais . 

Era ferroviária, onde,teve Pª!. 
ticipacão ativa nas lutas da categoria. Patticipou de muitas gr� 
ves onde foram conseguidas muitas vitórias.' Ajudou a fazer um 
trabalho de conscientização junto aos operários. Sempre esteve 1 

presente nas lutas das várias categorias por seus direitos: fu
mo, Óleo, gesso, castanha� dom�sticas. 

Na década de 60, ajudou a fundar ·a ACO e esteve presente en
quanto ela existiu neste período. 

Durante o Golpe de Estado, com a desarticulação dos movimen -
tos operários e as intervenções nos sinqicatos, com as prisões 1 
dos dirigentes combativos, vimos a implantação do Militarismo no 
Brasil e quando não se podia confiar em ninguém, Do.lores e_s,teve 1 

presente junto às famíl�as dos presos, levando a sua solidarieda 
de e fazendo visitas aos próprios presos. , -

Quando nasceu a Pastoral Operária em Fortaleza, em 1977, Dolo 
res estava presente e integrou os quadros da PO, inclusive nos 
tempos mais difíceis e permaneceu até o dia em que faleceu. Sua 
contribuição na PO é incalculável, devido ao seu grande valor 
Ela se preocupava não só com as pessoas ligadas ao movimento ·mas 
estendia sua preocupação aos seus familiares. Eu e minha família 
por exemplo, recebemos dela, muita for.ca e ânimo para caminhar -
mos na luta. 

A sua casa era um ponto de referência e um local de encontro, 
uma casa que sempre dava acolhida aos militantes, 

Podemos afirmar que a ida de DOLORES para junto do Pai deixou 
uma lacuna entre os seus irmãos que vai demorar a ser preenchida. 

JOAQUIM ALMEIDA 



At\EXO NQ 06 

Depoimento de Marguerite Fievez 

Secretária de MOns. Cardijn e fundadora da Equipe de 

Consagradas (texto traduzido por D. Fragoso-Bispo de Crateús) 



11MAR1A DOLORES, Fl LHA DO CEARA. 

O momento em que me recolho para evocar seu roato • • • - ,.- • • ,_ .. .J .. 

ó marcado por uma co1nc\dênc1a providenci!ll•)._�9J�_-faz ,� ���s , 
que uma pequena Nordestina, chamada "MARI� 1?q!-:o��s�• ... 

1 �E�re�ia
l,!

fU�.re os seus. Em pl�na estação da.s chu�as, lá em Fo:r:tale.�a, n.a
velha casa fam111�r que várias dentre nos conhecem. Quinta r1 .
.J.. . •  

lha de família numerosa, como o Brasil conhece muitas. 
� . 

Junto de seu avô e d� sua tia, ela __ aprtnde a ler 
e escrever, semelhante a uma escola primária. E apartir d�, •, 
seus sonhos continuam e •.• o dedo de Deus a conduz. Consegue 0 
diploma de professora em 19�2 e ensinou quase· oito.anos. Mas 
ela queria ser médica! Durante três longos anos, os cursos no .

turnos tão difíceis de conciliar com_a vida de educadora, devem 
prepari-la para uma esp�cie de Jury�Central. 

As exigências da educação dos irmãos e irmãs .�ão 
imperiosas. DOLORES desejando colaborar, descobre wn trabalho ,
mais remunerador na adm1n1stração da estrada de ferro. do Nord;s 
t� ( Rfil'ESA), em 1951. E é nomeada para o Centro de Ed�ca'ção F; 
m1n1na. Desde.ertão, sua atividade vai passar aléin do pequeno ,

mundo das mulheres e das famílias dos ferroviários e, ela come.

ça a enrai·?ar se na vida dos bairros. 
Podemos dizer q�e eJa nasceu para os outros. Tudo 

o qu" ela toca, cresce, borbulha, se multiplica, 1rrad1a, não ,
dando a impressão de tocar. Por isto, nesse mesmo ano. quando ,
encontra a J'OC que dá s�us prime�ros passos em Fortaleza, é ime 
d1atamente "mordida": ei-la militante sem o saber. 

-
... . ... . 

� N�o .:;e deve cstrµ.nhar q•.1e, dois anos.- mais tarde,'

o Assistente Regiona 1 (um certo padre Antonio J,,ragoso),. a convi
da para ur,rn r·c::>spor,::::.i.t 1i J l.:i :iJo inia!;,j''l�rada <: de grande fôleeo: a ,
d e "permàn�nte II que deverá cooru 91-,;.:- os cqrn�_ços oo movimento, ,
não só no Co.:i.r&, n,u� ,�0� 7 o'..1 íl E;:; t::.ii0:. do Noruc:::te.

Será q,1e ela hc.:; l tou antü� de respon�er "sim"?-t ,
�e u entusiasn:> ina t\J pe l ;.ls era riu es ti\'ont� .. r.,,s pl:l ::-m1 te pensar quo
não hesitou. E1 :1 pede e 0 b:,.fo1 1w1:i J i �trn ')·J nfü"' remunerart a por 
dois anos. 

. .. 

Numa beJa t8�d� de Junho de 1�55, o pe��eno Secte 

tariado Regional do Rio estava em efervescência. Os Jocistas, _; 
de J agactos ao Congrasso Eucarís �ico 1-nternaciona l, afluiam de. to
dos os cantos do Su 1, para seu P ri:nc� r,) encontro cnm Carrl ;1 jn. i 

-
--



' 

�ram Já 20 horas. Çomo um anjo de palavra de togo. DOLORBS •1n. ·

va.de" a sala, aegu1da por 3; �apazea � moças. Depois �o cipc_o • 

dia• de v1agem rMm velh� 6n1'tn.la desativad�, chegavam ao fim,

vdrmelho& da pooira acumulada nas estradas. 
1
Jl então se es��u • 

um grande grito: " V1va a JOC do Brasill" Viva a JOC Internacio
• i •• • 

r)al I Aqui está a JOC do Nordeste I" De etapa em etapa, DOLOmtS •
.

. . . 

fizera com todos eles - nestas condições imagináveis-um Retiro'

e uma aemana de estudos para os preparar ao grande encontro com

seus irmfios e 1rmãs militantes brasileiros, a;nda desconheci�os

• • •

Em 1957, DOLORES está em Roma, na Assemblé� 

ia Mundial da JOC. Raimunda que tem um bom "faro", advinha em 
DOLORES a moça de uma graça s6, cuja vida é um dom radical • ú 

n10ó a Deus e a seus irmãos. Ela lhe faz um primeirp pisc13r de
1

• 

. ' 

olhos, com um pouco de ir.forma�ão sobre a .EQUIPE . 
• 

Dois anos passam depressa. Os funcionários'
. . " '� 

do Estado não podem escapar a regulamentos estritos e DOlORES é 

obrigada a �eas�umir seu posto de trabalho na REFESA. Ela assu-
, 

, 
me também com Ana. Aneêlica, o Centro Recreativo desse organismo 

Oficial, cheia de todos os métoàos da educação popular, cuja ex 
• 

periência acaba de faze� na JOC, el� se doa a formar, a sugerir 

� animar e a compro�eter outros, d3ndo-lhcs responsabilidades.• 

O saneamento da atmo3fera do Ca!'naval (com menos abuso de áJco. 

o l) lhe deva multo naque 1 e!3 anos.

Depois, vem o período atroz da repressão, • 

desde o e.o lpe de Estado d e 196Y· !Jcndo proi'tid a a 0 1.; ão sindica} 

ela descobriu.depressa outr, .... s campos de �çiio: a A60 e seu Con . 

gresso Nacional em Recifo (1Ç65); a ajuda discreta as famílias' 

daqueles e daquelas que são buscados pela Polícia Militar; o a-
. . 

poio ao Movimento do "NINHO" ·e sua �1 ?ade at1 va p_elas "mulhe • 

res da zona" com Edi th ' Marie ta e �u tras.

Quando Raimunda e Denise chegaram ao. Mara •• 



nh�, oa contactos ae tornaram mais vi voa. A:s m111 tantea qu,a_ • 

cercam DOLORES, bu:tcam com ela um caminho novo ••• no Brasil • . . ' ., . .

LSIOAS CONSAGRADAS. Iaao ainda nio &e 1ma.p1 nava n�quela época.• . .. ·' 
o int.orcâm'bio osp1r1�al se aprot'unda. No .'1m de 19?1, em Batu�

rité, nasce a EQUIPE DE FORTALEZA, durante úm Rot1ro, E ela en

tra em ligação com a do Maranhão, um ano mais tarde, nos diu t

de reflexão em Crateús. A visita do Monsenhor JOOS e de ·MARCJJK

RI7B (l9?lt), será um sinal tangív�l de unidade e de un1v·e;aal.1-
.. 

dade. 

Quando DOLORES entrou na grande ''Contraria• 

àoa APOSENTADOS em 1980, se tornou chefe de fam!l1�.Perdeu sua 

m�ãe em 19Q°!. K acompanhou durante anos seu velho pai cego, 
., .. . .  1 

que se deslocava tateando dentro de casa ••• Sobre ela ao apoiam 

suas irmãs não-casadas: RITA, CLEd e LURDINHA, de saúde rrág11, 
' 1 

Mas MARIA DÇ)IORES continua. Poderia ser ou. 

tra coisa, senão aquela que age no cçração de todas as antúst1. 

as? Através da qual passam o sopro e a presença de Deus? Aquela 

aquem .a gente se agarra quando não vê mais saída? 

No quintal poeirento de DOLORES, um MA.NDACA 
-

RU • um velho cacto. gigante- malor do que vocês e eu, Já estava 
lá quando ela nasceu. Ele ê o símbolo do Ceará machucado pulas•

SKCAS. Ele é também o símbolo da vida de DOIORES,' plantada no • 

co�açio de todos os sofrimentos do seu povo. Ela foi quem me en 

$1nou a larnentaç� populars 

11SC1 M AND AC ARt1, Sd M AND AC ARt1, 

Sô MANDACARU RESISTIU TANTA DOR."

Ele é que devia cantar a vida de sua velha' 

amiga. Ele a conhece melhor que ninguém ••• 

Amanhã, contudo, o.velho MANDACARU será aba 

tido e, sem dúvida esquecido.· 

Mas o 11ROSTO DE. DOICRE�" ficará sempre VJV(1� 

M�rgueri te - J l d e é.i ""'il de 1988".



Af.EXO Nº 07 

Depoimento de Adalgiza Páscoa dos Santos ex-joclsta e 

membro da equipe de Reflexão Operária. 
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· l\f'EXP �Q oa

Depoimento de Maria das Graças Alves Lima Coordenadora 

do movimento de doméstica de Fortaleza e membro da Eq�ipe de 

Reflexão Oerária. 
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AtEX0 NQ 09 

1 - Depoimento de Raimundo Pontes Mendes 

2 - Gravação do dià 15.09.89 de Raimundo pontes mendes 



RAIMUNDO PONTES MENDES - Militante da ACO 

(Depoimento Gravado no dia 15/09/89) 

Conheci Dolores através do movi�ento sindical que 

eramas 3 (três) colegas da Brasil Oiticica que resolvemos assumir 
' 

' 

a diretoria do sindicato na época de 1962. Participavamos do 

movimento sindical (sem nenhuma noção do que era sindicalismo, e 

já através de uma aula sobre sindicalismo no Pacto Sindical que 

conheci Maria Amélia� Lá conheci Joaquim, Zé Gomes e estas mesmas 

pessoas passamos a conhecer Maria Dolores. Então desde desta data 

Dolores teve influência sobre nós devido a identificação dela com 

a classe operária e ela uma pessoa que apesar de morar no meio de 

classe média p'ra rica, ela era muito mais p'ra pobre do que p'ra 

classe média: isto foi o que. mais identificou com nós que 

trabalhava na fábrica. 

Daquele primeiro contacto com ela passamos a engressar 

na Ação Católica Operária ACO. Esta tinha deixado a JOC há dois 

anos atrás em 1959 e estava inieiando a ACO, então eu e mais 

quatro companheiros da Brasil Oiticica engressamos na ACO e na 

disputa pela liderança da diritória do Sindicato da Extração do 

Óleo de Animais e Vegetais de Fortaleza· como Joaquim era pará 



RAIMUNDO PONTES MENDES - Militante da ACO

(Depoimento Gravado no dia 15/09/09) 

Conheci Dolores através do movimento sindical que 

eramas 3 (três) colegas da Brasil Oitlcica que resolvemos assumir 
' 

' 

a diretoria do sindicato na época de 1962. Participavamos do 

movimento sindical (sem nenhuma noção do que era sindicalismo, e 

já através de uma aula sobre sindicalismo no Pacto Sindical que 

conheci Maria Amélia� Lá conheci Joaquim, Zé Gomes e estas mesmas 

pessoas passamos a conhecer Maria Dolores. Então desde desta data 

Dolores teve influência sobre nós devido a identificação dela com 

a classe operária e ela uma pessoa que apesar de morar no meio de 

classe média p'ra rica, ela era muito mais p•ra pobre do que p'ra 

classe média: isto foi o que. mais identificou com nós que 

trabalhava na fábrica. 

Daquele primeiro contacto com ela passamos a engressar

na Ação Católica Operária ACO. Esta tinha deixado a JOC há dois 

anos atrás em 1959 e estava iniciando a ACO, então eu e mais 

quatro companheiros da Brasil Oiticica engressamos na ACO e na 

disputa pela liderança da diritória do Sindicato da Extração do 

Óleo de Animais e Vegetais de Fortaleza: como Joaquim era para 



fundar o Sindicato do Gesso, ainda trabalhàva para fundar a 

associação e Zé Gomes era p•ra assumir o Sindicato dbs 

Trahalhadores da Fiação e Tecelagem de Fortaleza e tinha o 

Vicente que também eTa da AC0 e fazia parte do Sjhdi�ato qo Fumb 

e trabalhava na ARAQUÉM e foi aí que enguessemos no tra6�lho 

junto com Dolores neste grupo de ACO em que fazia parte �aria 

Amélia, Dolores, Marieta, Ana Angélica, Cecília, Tereza Silvelra 

e Eva. 

No tra�alho de Igreja o que nós sempre nos 

preocupavamos é pela justiça que a Igreja lut�va e. que não 

existia nem na sociedade nem na Igreja: essa era uma das maiores 

preocupações. - com isso eu via um pro�lema junto a Dolores é que 

eu sentia que ela se batia por isso ai. A �oerências com o que o 

evangelho quer com a vivÊncia nossa no meio da classe. 

Agora o problema nosso em termo de desenvolvimento no 

sindicato é que tinhamas o apoio da ACO como um todo de todos os 

grupos e com isso todos nós que era pretenço conseguir a 

diretoria, conseguimos; porque tivemos o apoio da ACO. Não foi só 

este curso de liderança sindical, era os encontros, os debates as 

reflexões e principalmente na época em que tivemos uma repressão 

enorme dentro da fábrica. Nós tivemos o a�oio d� não só de Marta 

Dolores, mas do total que tinha Dr. Geraldo que era o advogado do 

Banco do Brasil e o Quinderé que era membro do Pacto Sindical que 

era muito católico. Tinha o Raimundo Alves que era da Brasil 

Oitici�a e nos dava multa a)uda· portanto, tanto nós do Sindicato 

dó Óleo como do Sindicato da Fiação e Tecelagem comb o Sindicato 

do Fumo como a Associação �o Gesso, depois sindicato· tudo isso 



conseguimos com a assistência da ACO em que Dolores era 

articuladora; ela, Anagélica, Terceiro e Maria Amélia eram 

ferroviários e pertecnetes a ACO. 

JL 

Então com todos as categorias e experiência que 
) J� 

tinhamas na ACO, conseguimos a diretoria dos sindicatos. - Agora 

um problema que vejo dentro das oposições é como no PMDB 
L r: 

hoje,passam tanto tempo na oposição que quando chegou no poder 

não sabe mais o que é democracia: e por outraa · vivência de não 

viver uma democracia e as incoerências com o que diz no momento 

de assumir é muito diferente do que quando reivindica· -assumir é 
- : �,

coisa e reivindicar é outra. Eu acho que essa dificuldade também

foi quando assumimos o sindicato: nós tínhamos uma idéia mais ou

menos clara, mas deixa que a maioria não t1nha 
• 1 

aquela condição:
) • '- 1 1 , 

aí veio o impacto por condição do povo lá não ter um pouquinho 

daquela consciência para poder ajudar. Tivemos que passar 
� 

. 

aquela ascensão mais foi temporário: depois que passou aquela 

ascensão o negócio praticamente não evoluiu tanto, mas sempre com 

estas dificuldadese e que viamas Maria Dolores porque ela 

entendia os aspectos que tinhamas de melhorar, mas sem 

radicalismo onde não existia condição. 

..... • 'I 

A diversidade de pensar e de agir isto Dolores entendia 

e compreendia. 

O nosso casamento, eu e Raimundinha, a porporção que 

entrei na ACO ela entrou na JOC: então a preparação do nosso 
' -

casamento, depois de seis anos de namoro, foi elas Marleta, 

Dolores, Angélica, Rita e as i�manzinhas de Foucolt que preparam. 



uma 

A família que temos não é minha somente; somos todos 

grande família. No nosso casamento nas dificuldades e nas 

provações, Dolores acompanhou e sempre nos dava forças nos horas 

mais críticas. Isto fez com que tornasse uma pessoa íntima tanto 

fraternalmente, materialmente como espiritualmente. 

A descoberta de como somos Igreja já é outro aspectb 

que vem do nosso movimento: Aí ela e o conjunto em que a gente 

trahalhando descobrimos o verdadeiro sentido da Igreja não era 

aquilo de missa e só rezar, se confessar e comungar, mas já era 

ação. 

Em 1 9 6 3 e .l as me d eram o U. v r o " E S'P i ri tu a l ida' d e em p lena 

vida''.., este livro ainda tenho e sempre leio. Então com 5. sso ficou 

em mim o cnceito de que o Reino de Deus começa aqui. Tudo que eu 

faço na vida está ligada com o espírito. Aí é que vejo ajuda, não 

paternalista, mas que quando um começa a desviar o outro vem para 

alertar; este tem sido o meu caso com minha esposa. São estas 

coisas que formam o cristão; isto aprendi com Dolores que sempre 

nos acompnhou em todos os campos: tanto na ponte sindical como 

também na própria família. 

Houve conflitos, mais ela sempre me aceitou como sou. -

Em 1969 deixou a ACO. Hoje trabalho na Igreja de forma diferente 

da classe operária, mãs não me considero como uma pessoa superior 

que os outros. 

Com 33 anos é que vim descobrir este lado da Igreja que 

estou tentando seguir. - Naquela época a ACO tinha 120 pessoas 

que eram dos baj_rros: Jardim América, Carlito, Jardim Iracema, 



Piràmbú, Serrinha, Benfica, Montese, Navegantes, centro e Praia 

de !recerna. 

A JOC dá Brasil Oiticicá foi despedida u�5s 3b meHihãs.

A JOC tinha cêrca de 60 meninas nesta época. - Com o movim�nto 

sindical apareceu aqueles ftnanciamentos para a classe operária 

de diversas organizações com dinheiro do exterior. Dentre as 

dlversar organizações apareceu o CSB - Centro Sjndical Brasileiro 

que era mantido por organização da Bélgica, da Holanda e da 

França, pessoas ligadas a JOC de lá ou ex-Jocista que já estavam 

em trabalho adulto nos sindicatos de lá e que mandava para os 

sindicatos daqui, e chegando aqui foi através da diocese. Era 

lógicamente os padres que ad�in is travam, p_orém t 1 nha ,di vetgência,

entre os padres, os que apoiavam e os que não apoiavam este 

movimento com os operários. Chegou-se até dizer qae Dolores e 

Raimundo Pontes estavam ganhando dinheiro corno este trabalho. 

Houve uma polêmica e certa disperssão de tra�alho, mas depois 

superou-se e foi um movimento que na realjdade empregou muita 

gente em sindicato. Veio também à ter o movi�ento sindical rur�l 

de interior: através da CSB e tivemos de fazer um trahalho em 

Uruburetama, Maranguape 1 dentro desta linha sindical: - Um padre 

que muitoajudava era o Pe. Landim até quando assumiu a chefia da 

Rádio Assunção e do Jornal Nordeste e houve dlvergência e ele se 

afastou e o resto continua. 

Quanto mais a gente vive dentro do movimento mais a 

gente vê esta dificuldade nas pessoas no "dizer" e no "agir": 

Isto é muito difícil pela nossas incoerências. 



o entendimento não se mede pelo grau de cultura. Não é

o grau de cultura que der o entendimento da compreensão das

pessoas. A consciência e conscientização é diferente da cultura. 

Dentro dos padres eu via esta divergência. A gente tem que se 

valer do Divino Espírito Santo. - A divergência dentro da Igreja 

eu vejo dentro deste espírito em que muita gente se preparar no 

sentido de possuir alguma coisa, nao foi para dar alguma cbisa, 

mas para possuir. Aquele negócio de eu vim par� que todos te�ham 

vida", (Jo ) 
11 vi rn par a servir'' ( J o ) é a coisa màis 

difícil; muita gente veio para ser servido e não para servir. Aí 

é que está o grande problema. 

Na CSB era para . libertação sindical daí aquelas 

atividades que não era paternalista. Nós procuravamos sair da 

tutela e já refletíamos em América Latina e a Igreja quando veio 

o dinheiro queria o dinheiro para outra coisa.

Em 1965 fiz a primeira viagem para o Rio de Janeiro num 

encontro: Dolores ajudou a gente a dispertar a não ficar preso a 

esta estrutura, e assim trabalhavamos com muito limitação. 

A nossa perseguição nesta época era na empresa, dos 

militares, na familia e a mais forte, a Igreja. Aí foi quando a 

gente decidiu acabar com a Ação católicae fatmar � célebre grupão 

que era um negócio independente. 

operarias, 

Não foi só Pe. Landim que mudou, Dentro de Nós próprio 

nós se mantivemos fiéis aquilo que refletíamos? -



Quantos se mantiveram fiéis dentro da JOC e ACO? Adimiro Dolores, 

Marieta e Ana Gélica por se manterem neste espírito assim. 

Quando veio este dinheiro muita gente se animou e se 
-· ' , ! ... n... :: 

duou por este trabalho, mas quantos estavam era interessado por
' \,, :� . - ... :. - -- ..., 

este dinheiro! Aqui com Dolores nao houve desvio mais em 

P�rnam�uco, Maranhão, Minas Gerais, São Paulo não foi tão 

diferente do que acontece hoje. Isto é: houve um aproveitamento 

daquela condição para promoção pessoal e estas pessoas depois 

saíram. Houve até casos de desfalque. Pessoas que dirigia a CSB e 
.., . 

se aproveitaram quando pessoas da Igreja marcavam bacanais com o 

dinheiro dos trabalhadores, depois duma missa, duma reunião iam 
'I.J. 

,, f es tej ar II Estas tais pessoas hoje ainda es tam na política 

dizendo que ainda são operários. Estes mar políticos que tem por 
1 ' 1 f 

aí, são frutos destes mal agentes que tem por aí. É preciso haver 

honestidade do político, do líder sindical: Precisamos resgatar 

estes que se mantém firmes. 

Cheguei a participar no Rio de Janeiro do Congresso de 

todos as classes para formar um documento para ser como a 

constituição dos trabalhdores do Brasil, mas lá tinha toda uma 

elite de univrsit.ários que o encontro valeu pelo conhecimento 

m�tuo, mas o que se produziu não teve aplicação· da documentaçao 

que se fez nada chegou a ser realizado, já naquela época cheguei 

a concluir que não é fácil a intelectualidade da éoisa que estar 

muitas vezes para oprimir. S6 que o serviu foi o contacto feito 

uns com os outros: A papelada de nada serviu. 
1 � 

O Evangelho nós diz que temos de mudar é com ação. o 

movimento tem que ser operário, mas na realidade quem dirige é 



aquele que mais saoe; quantos operários qessa 

dirigentes? 

�poca são 

os intelectuais estam to.rnan�o lugêr qo 9B�tê�iA; · g§§iW 

é o paternalismo em que os P.ª�s trabalham �ara çpnstru�r g@ra gs 

filhos não precisar trabalhar. A HPrAHça, eu acho q�e tá errado: 

É para o filho não fazer mais nada. - Tanto o rtco corno o pobre 

tem esta mesma mentalidade. 

Dolores não era paternalista; ela não dava esmola. Isto 

é preciso que se entenda. - muitos operários criam os filhos corno 

burgueses ou então se não dão em casa arranjam outras fili§!s. É 

asim que muitos operários de RFFSA-RVC que q�ando começaram a 

ganhar muito dinheiro arranjava outras mulheres fora, as fi!�êls. 

Até 1970 ainda fazíamos o trabalho de CSB· - O g�e s� 

nota é que falta a opção funpamental nas pessoas. 

Em 1952 Dplores comecpu a Joe com o Pinheiro (sic) e 

participou de encontros nacionais e internacionais qye foi até a 

Roma e daí veio seu relacionamento com Belgas, Franceses e tudo 

que é estrangeiro que tinha, e elas e seus amigos quando vinham 

ao Brasil procuravam a casa dela. Quem tinha conhecimento da JOC 

no Brasil uma das primeiras casas que falava era a de Dolores -

�vou p'ra casa da Dolores'' - Foi também através dela que nós 

tivemos este conhecirnent9 inte�naqional. 

Sobre a maneira de como encarava o peleguíssmo, as 

pessoas que se eterniz�vam no poder; Nós como católicos 

criticavamos muito esta parte aí, mas quango na direção e cargo§. 



na pastoral nós tamhém nesta parte aí muitos se agarraram neste 

espírito de não querer soltar a direção destes movimentos de 

Igreja porque também tinham os seus privilégios de viajar, de 

cordenar, de ter aqueles passeios que na vida simples nós não 

temos e ao mesmo de própria mílnt1nteção: nós tivemos casos de 

pessoas que nos movimentos tinha mais condições que dentro de uma 

fábrica. - Então não adiantava agente criticar o sindicalista que 

se eternizava quando dentro da Igreja também te� gente tanto em 

termo estadual como regional e nacional que fazia o mesmo. Havia 

também as disputas, e eram asciradas aquele negócio de rodízio 

era só conversa: Quando havia de eleger o novo elemento nacional, 

que era como um embaixador um todo conto, estava a se reeleger 

sempre. Então como é que a gente criticav� lá fora r se estavs 

fazendo o mesmo. Este aí foi um dos aspectos que eu admirava na 

Dolores porque eu não via isto nela de disputar e querer 

permancer. Era sempre no sentido de querer ajudar e querer a 

pessoa se consciêntizar do trabalho. 

A internacionalização dela era justamente através de 

JOC. Estas pessoas em que através da JOC ela conheceu e estas

mesmas pessoas até os últimos dias de sua vida se mantiveram em 

comunicação e se correspondia sempre e até visitas. 

Foi através disso que conhecemos Paulet e Raimunda da 

França, Pe. Romano da Belgica, Aluísio da Holanda e vários outra 

pessoas influentes que era chance dela se fosse o caso querer se 

aproveitar pois ela teve condição bem satisfatória como 

representante da classe trabalhadora e ela não usufruiu: pelá 

contrário ela teve época de apertos para resolver problemas 



,? 

particulares seu como de outras pessoas. Também muita gente que 

se aproveitava da sua bondade . 

. , ... .,� ·:---,-,,·- 1."';:'fl:"C ,�L t. .. 

Em termo de clero, uma coisa que eu achava bonito nela 
.. . .. - 1. t:., - ; � \.<OI L. 1 \i ..,;. 

é que como cada pessoa da hierarquia ela entendia e não atacava. 
"' J . th.J . . 

Ela sempre dizia. - ''Cada um de nós somos o que somos e damos 
··'- .n

aquilo que temos; se ela não está dando é porque não Tem''

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  ., • • • • • • • • • • •  1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

: ...
... 

Dolores quando assumiu o trabalho na diocese no lu�ar 

do Joaquim, ela recebia o dinheiro e passava integral para ele. -

Uma lição que ela também nos deu foi a valorização dos fatos. Ela 

se admirava e valorizava os pequenos fatos. 

Ela tinha um modo de acolher e muito franca para dizer 
k ' 

as coisas: o verdadeiro amigo é o que diz os defeitos do amigo de 
1.:.- '...,i ,JI 

forma que ele possa se corrigir. A maneira como ela fazia é que 

não deixava 1ninguém magoado. Maneira Santa. 

-,e 

Dolores como mulher, ela sabia ser mulher em qualquer 

situação. Ela não tinha experiência de casal, mas sabia ajudar 
.

tão bem as pessoas. Ela sabia orientar e tinha solução para tudo, 

que a situação exigia. Ela sabia indicar e sempre esteve ao lado 

dos amigos. Dolores nunca saiu do J.O.C. 

Op/Macs89 

,.,, t .. tj ., 

RAIMUNDO PONTES 



O, QUE FOI MARIA DO�O.��S PARA MIM. 

Em 196.a uma e.quipe> de- ope_�ar�os_ df Fii.br�ca :Bra:s:p. 6itiçica J�,· A.

pre,tend::iam assumirem o Sindi_ca�q -�ª- F;xtração qe Õle-os V�getais e .. ..:.,_·: . ··--· ·- ·----··--:·· . ·,· . . .. 
Animai a dé} FCliITt aleza, a equipe: compçste de·· f.u, Raimundo Ponte!! / 
Mendei,., Raimundo A:1ves de Lima, Isa-ias JreL.ix da Cosi:�� OtacU:io 
Bande-iI?a e> João batista �y.a.). cant:e:,1, e:!1:a •.e.sta ·eg uipe foi. de�fco-,. . � . , . 
b.e.rla por Maria Amei1a atFaves de um curso de liderança sindicai 
que· realisava-se patll'o1cinado pel.a> o Pacto; Siindi cal, liderado pela 
esquerdas Bancarias na epo ca. . # .. .. . . . 

Mar:iia Amelia foi a nossa ponte ate Dolores e da1 em diante fei� 
xamt>e um elo de amisade até sua per.manencia no nosso plane.ta. 
De c.hapa toda eq uip,e· si.mpat isou a• confiou em itolo,res que com a /
de, A. e.o. passou a n.os orientar e dan uma .cohe·rtura .. l!.e;gisl:adora, 
juridi ca e o, prin cipaJ!. g ue era o,mEspiirft uai, fo•:ii uma das cosas 

� t 

maia· forte.· e bonita g ue t od<m nos sent iamoe. e. passamos a enfren-
tar toda a'Qlrte de dificuldade ,ahstáeuloa·, pe:t>sigii.çoe.s · etç. 
Mae· nos mantiv.emos unidbs e· na época conseguimos atingir.o obije
tiv.o. E foi da! 9 que passamoa a compor a A.e�o.

Doiore� para foi innã,Amíga e confidente, pois nos reve
sea- da v.ida ela eetav:a sempre pre:!ct�te·, quer na. parte ma.te;xr,iiali, 
quer na parte espir�tual. Nosso casamento foi uma das preocupa
çoea delJa e· da equipe. já bastante redueida nos anos de 1969, mas 
continuou, a formação da Ãossa familia da qual Ela é parte tambem 
como tia Dolorea. 

OOMO MULHER, sob se impor pela opção de vida que escolheu 
µunca vi lastimar pela mocidade que teve e conforme suas fotografi-

' as e as prÓprias cara�er{sticas, apresentava uma moça bonita, tinha- � 
, uma visao biologica do ser hu�ano mesmo sendo solteira e sempre ha-

via alguma res�osta para quem a procunasse com problemas conjuga±m. 
Sendo a mais velha das mulheres1 assumia a responsab�lidade de casa 
a· todoa detales de sua. casa estava so� sua orientação. 

OOMO• AMIGA, e·i'a aquela pessoa forte que inspirava confi
ança,, com características proletaria, que mais se indentíficava / 
com os· pobres que· com classe médias. onde. teve toda sua formação / 
:familJiar. 
Dolores era uma pessoa que se indentificava facil com o,e�angelB 
e procura�a sempre a vivencia�o dando te�temunho atra�es da açao 

isso muitas ,;reses não era hem entendid:o pello.s ee·us familiares, e 

tambem por muitos amigos de mo�imentoa. tinha o� que a esplorava 

exigindo mais e mai�·sem quererem tomar conciência para resolver 

seus p'l!oprios p:rohJJ.emas,, enquanto outros pro.curando dificultar/ 

p0.1r não aceitar s ua �iderança naturall e simpLes.

·l 

. ,. . ..,,. � 



E como cristã, d�ria eu o, que se chamamos de cooresponsabili

da:de? cristã, delineada no documento, ela CNEB N2 8. 
.. 

Dolores p.ro curava se!ll' coerente com o ev:angelo tamto. em palá-
• ,, ;,: •• J ) i', 

WI'a como em ação,•� �r�� COn.�?,.Ç
.��S de p.romoVe°;8C �0S:il06,�-rpente t mas rei- .

nuciou por uma v.idã.- aíinplies;. como.• membno da· ligre'àa -po,dia,-se· <iilBél!' /
. ' 

q u.e: seria uma peça desse corpo :sempre plt"o·nta a selrg'fr para hóuvesee 
! 

condiçoea· das o,utras peças ·ae·een\toLvérem.bem:. Um fato impo,rtante era 

quando; e.la não co.ncordava.:�� certOJ ponto de· V!sta de uma p�ssoa, / 

fasia sua just�ficativa mem magoar as pessoas. N�nguem cre8Ce md,

sinho um1 lliwro da edição pauli:nas sôbrt: a vida do·. cristão, lflÓ temds 

a sall.vação ajudando, o.sm o.ut.110.s a sa1var-se, só crescemos espiritual.-
,

ment4' ae ajudarmos· aos outros ctrtrscermm, 80 viveme,s a fraternidad4" 

se0 servirmos o nosso :iirmão, mesmo, aquele irmão, indigest�, isso Do

lOII'eS: sabd.a fae-e·n, p01i':s seu maior de�e jo era v.eT o., cre cimento til.a / 
, 

-

cl.a:ss� op8:?l!aria de modo abragent e· eoore:sponsave-JJ no se·nt ido µn:ilve·r.-

eal!L. Eu te·stemunhei muitas· veses· doente che.ia' de· p·reo cupaçõ.ea ., can-

sada ,. abat iida• que só em o1-har estava-se vendo" mas metlmo a.eiim havia 

aquellem que não sabiiam respei!ta:.1a ,, fasendo age.nte lembraIT do e·v:an

g�lo) o· Filho do HWmem não tem ande repousar a cabeça, asim Dolorea •

a:onfortava muita gente· e bem p.ouca:r veses era confortada.. 

Coma; Trabab�llhadora Sindica]. 

E�a uma p�asoa de ]utas, quo emmora não fosse aque�a sindical de/ 

descuti11· as li.eis teori'camente ,. bem entenef<io . ., naquela ep.o,ca do,s / 

anac, 63· em que, tiv:emos uma grande ajuda da A. e.o. pa·ra formação;/ 

da: diretoria do na:aso., eJi'ndi'cato•. Quando· Dol!ore's·, não tinha uma l"es-
' ,. 

p.oeta certa para um certa: p.roblema sindical, e.li.a ·se es:torçava em / 

�.neo.ntzra::n a1guem capacitada a ter uma resposta ce.rta, e isso, e:ra 

que as· \fese.s da\(a um sentido foirte· do �rili,tão., unir vpios t:iipa,a de· 

pessoa em- uma causa eomum. 

Dcào.res era uma pesssoa de visão aberta :n.ara t edas camadas de· trab.a

lhadorea da class� mais alta a mais baixa� h.euv.âa todas pessoas sem

se env.o�ver eom �deias contra sua r&JJ.igião tinha um pos1cio:mamento 

acceasi.v.el a todos pro .curando sen o. sal que dap aquele sabor· da vi

d•, sell'· a lJuz· que· nas tre-v.a:s da ignorancia e· :tnconciência do hiom.tim 

&>Jla: procU?!awa cllareaIT·,, o; fe'llDle>nto �iYo da, testemunha, cristão P@� 

1rITanão nas mais di�eI:Tssae camada3 mo ciaüi para: a construção do Rei

no de: De·ua • 



OOMO. RESPONSAVEL PELA FAMILIA 

iDesde do, ano; de: ] 963, quando eu a co.nhe ci, ela já era o mourão 
.., .. ..-;:.... 

de sua: casa,, n0J meu ponto de vista uma das tarefas maism dura de sua 
; · :,. · 

, . ,.,. u .... _.. ---'---•4 ' .._'-- ... '--'� 

v.jjda, pois hav.ia uma -grnde di'sparid'ades de pensamentos,. de· a�ão, e /
_......... .. . ..l .. ... _ . •J. v� ... ...;, • 

de ace.itação da maneira da v·ida de· DoJ.ores p./J�· para seu.s fam11-iares, 
i� • i . � • 1 .  1 • • • • .: ..,_ 

então para e.la,, aJ..em da' grande luta da clas'se trabalhada,ra ainda tin:. 
..... .,[ 

q \le dir.igi:n :sua casa:·· e· coo:rrdenar o,s pro b.lemas familiares. 

Entne: as poucas pessoas de· sua confiança Pª:I°ªm d:Lsa�af!r e· / 

conforta-Lhe· estava D. Fzragoso p·rincfpal.mente como. um gramde orien

tadon· Empiritual. Ach�> eu, que a maíor presença de eapfrito �fj/p/� ., 
:• 

de· Dolores era diante de muiita• t.�n�sões nerv.osas e doençae no,s fa-

milia·res que·· ela tenia que solucionar, e de aobll'a ain.da aparecia/ 
' .', . .... ·- . 

pessoas· de fora para �·xfgf:rt da a.ua pessoa, diante dessas ofr,cun�tsua-
.•. 

C'Jia e-1a mant iiµ1a: seu. eq uilibnio) �mo.eional mormal embora intimamem'te, 

Ü5SCl2i foJSs& gastahdo, sua· saúde, o que eu não descarto as concequencia .. . ... - . � 
· · dé· sua: do.ença fata:L.. No me,u entendimento Dolores se:irv:i;u muit0i e foi

pouca, se:rnr-ida e ente·dida

., 

1 • 
• 1 

... ,_ 
'l"0irtaleza, 24 de siete�bro de 1989
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Ar-.E,XO NQ 10 
\ 

Depoimento de- Marieta F. de Sousa companheira de 

Dolores da A.e.o, P.O e Equipe de R�flexão Operária 



i 

MEU DEPOIMENTO SOBBE A PESSOA DE DOLOflES 

Antes de conhcer Dolores, conh�cí seu Pai Sr
1 

Raimundo Borges, seus irmaos: Otacílio Borges e R9imundo Borges 

Filho, eu trabalhava num Armazem de Estivas e Cerea�s, eles eram 

c9rretores, comP.ravam e vengiam mercadorias nos arm?zens. 

Qepois conhecí s�as irmãs: Lourdinha, por oçasiã9 . 

de um retiro no Colégio Santa ·�zabel ny� período de carnavêl, �m

outro retiro também em época carnavalesca, conheci Cl�gnice 

(Cleó) na casa de Nossa s. do Cenáculo, em 1962 foi qu� qpnresí 

Dolores, na época ela era de JO'C e eu JIC, depois deixei a mesmp 

por não encontrar resposta �ara �inha vida, eFa um movimento de 

elite que cada um tinha sua panelinha e dada a minha conçiç�o qe 

vida, não me sentia bem naquele meio e não tinha o gu� eu 

buscava. 

Fiu convidada pela Maria de 

chamavamos de Malurdes, que hoje é religiosa, 

JOC daí passei a c�nhcer melhor a Dolores. 

Lourdes a quem 

para participar da 

�� �964, por repressão da Revolução a JOC fqi 
eliminad�, ficando só os contactos entre os me�bros, �as a gente 
náo parou e se reunia mesmo se� o nome de JOC e refletiamos os 
P,roblemas dos operários. 

Mpria Amélia iniciou contados co� várias pessijs, 

inclusive Dolores e iniciou a ACO, co�eçamos a pa;ticipar da 

mesma, d�pois muito tempo acabou tam��m a ACO, daí continua�os só 

com a Nossa Equipe qye _já existi@ desge 1963. 



Na Equipe Existia Eu, Dolores e Ana Angelica, esta 

última vindo da JEC e de uma Equipe de Fraternidade e que também· 

participava da ACO conosco, às três formava uma pequena Equipe e 

nos reuniamos sempre para refletir os nossos egajamentos no 

trabalho, passamos muito tempo só às três, depois foi aparecendo 

outras pessoas, umas permaneceram e outras saíram, a mesma foi 

hatizada por EQUIPE OE REFLEXÃO OPERÁRIA, a qual ainda existe até 

hoje. 

Em 1970, por motivo de doença da Rita Ferreira que 

tem emgajamento no NINHO CEARENSE, e na época não tinha pessoas 

para ajudála, fizemos uma visita a mesma, e nos comprometemos a 

ajudá-la enquanto ficava boa e aparecia outras pessoas para 

trabalhar na movimento, depois fomos questionadas por D. Fragoso 

sobre nosso compromisso com exigiam muito e assim nem fariamos 

nem em um nem no outro, teriamas que fazer uma opção, claro que 

já tinhamas nossa opção pelos trabalhadores.' 

Dolores saiu primeiro, depois Ana Angélica e eu 

sai em 1980, mas ainda tenho um grande entrosamento com às 

meninas. 

O que foi Dolores para Classe Operária: Um exemplo 

de doação, 

Comunicação, 

Simplicidade, 

disponibilidade, 

Honestidade, Franqueza. 

Fraternidade, Espiritualidade, 

PreferÊncia pelos mais simples; 

Em 1978 a Pastoral Operária já começava a 

funcionar aqui em Fortaleza, mas nós continuamos em nossa Equipe, 

depois saiu a Coordenação que tinha assumido e entrou o Joaquim 

para coordenar e procurava muito a Dolores para ajudá-lo a 

refletir nas dificuldades que encontrava, ainda não tinha muita 

pratica e ela o SOS dele. 

Com a continuação ela foi vendo muitas coisas lá 

dentro que não podia continuar daquela maneira, especialmente no 

que se refere a parte espiiitual, daí resolveu não só ficar 

ajundado o Joaquim, más participar mesmo como militante da PO. 



Angélica 
como a PO. 

Daí começou a qüerer convencer a mim e Ana 
para participar tamtiém, nós n�o aceitavamos a maneir� 

Trabalhava e também à maheirâ de ser do Jdâqbim e ela 
dizia: se não tiver outras pessoas que reflitam lá déntro, nunca 
vai mudar, mesmo assim o trabalho da Pastoral é o mesmo q�é 
fazemos na Equipe e finalmentê entramos e conseguimos mbdar 

alguma coisa. 

Em 1982 o Joaquim efastou-se da Pastará! �ãra 
fazer sua campanha política, pleiteava uma cadeira como Deputado 
Federal, Dolores com sua generosidade assumiu a Coordenação, 
durante o tempo que ele ficou, recebia o salário total que ela 
recebia na Arquidiocese e não ficava com o dinheiro e tinHa 
direito mas fazia uma espece de doação que muito o ajodou. 

Dolores era muito desprendida, não tinha egoísmo 
por nada o que eram delâ �ra de todos, para servir' não media 
sacrifício e nem escolhia pessoa, se estava necessitando e lhe 
procurava quer para prestar um serviço, quer para uma plavra de 
apoio, quer para condseguir alguma coisa ela estava pronta na 
hora. 

O Coração erataão generoso, que às vezes nos dias 

de estudos da Equipe a gente refl�tia se o que ela fazia n�o se 
tornava até um assistencialismo e se não estava tirando a 
oportunidade das pessoas assumirem suas tarédas, por conta de 
assumir muito para os outros es�uecia bastante de si.

A sua casa sempre era a casa de todos, onde cada 
um que chegava lá, se sentia irmão, dada a comunicação que lea 

. 

fazia entre todos e seu acolhimento carinhoso com todos. 

Lá era uma verdadeira Igreja partilhada, a 
partilha para ela, fazia parte do seu dia-dia, a ponto de 
descobrir seu próprio santo para cobrir o dos outros como diz o 
adágio popular. 

Ela via um irmão em cada pessoa, não fazia 
distinção o importante que era uma pessoa humana, seu sonho era 



vê uma Sociedade Igualitária, por isso sempre praticou na sua 

maneira de ser. 

Era também um exemplo de alegria e transmitia_ para 

todos, tive oportunidade de participar de várias 

confraternizações em sua casa como sejam: Reuniões de 

Ex-Jocistas, Festas de Natal e Ano Novo, Aniversários e ela era 

sempre àquela que animava tudo. 

Participei tamhem de excursões qrganizadas pelo 

Gremio Ferroviário, onde ela foi presindente, tive a oportunidade 

de conhecer muitos Ferroviários r uma infinidade de pessoas tudo 

por intermédio da Dolores, muitas dessas hoje são minhas grandes 

amigas e isso eu agradeço muito a Deus por ter me dado a graça de 

conhcer Dolores e trabalhar com ela até sua morte, deixou-me 

muitas amigas até no exterior, como na Belgica e na França. 

Sua casa de tanto passar pessoas de outros Países 

apelidamos pelo Consuludo Internaciona�, isso porque passava 

muita gente de outros Países por lá que eram amigos e amigas 

dela. 

Dolores tinha um espirita de luta admirável, 

porque em seus engajamentos objetivo era a construção do Reino de 

Deus através da classe operária, e o pano de fundo para o 

trabalho era a palvra de Deus. 

o CEBI (Centro de Estudos Bíblicos) para ela era

uma boa fonte de abastecimento e sempre animava às outras pessoas 

para tambem participar.-

Quando nos encontros perguntavam como se tinha 

começado o, engaJarnento, ela dizia que tudo tinha começado porque 

tinha se apaixonado por Jesus Cristo e realmente era verdade, 

porque ela o amava muito através das pessoas, especialmente nos 

mais simples. 

predicados 

Mas como pessoa humana, dentro de todos seus 

tambem tinha suas faltas como sejam: 

bons 

Muito 



temperamental, autoritaria, às vêzes até agressiva especialmente 
com: suas irmãs, não sabia muito ouvir, porque fitava sem�re 
dividindo atenção com outras···· éoisas · quando -a· gente estava 
conversando com ela, já tinha melhorado·· ·porque- n6s dies'•de 
estudos a gente refletia muito nestes pontos, especiaTmerlte' ná 
maneira de falar com às'irmãs e de'saher-melhor ouvir às-�êssoas� 

Falava muito nos dias de estudo e reuniões que 
participava, que a gente tambem reclamava. � 1 ' 

..p. �

Tinha um léque muito grande de esgajamentos que se 
subcarregava muito, sem lembrar-se que haiva sido questionada' por 
D. Fragoso quando tinha apenas dois que foi forçada a fazer' uma
opção.

Sua responsabilidade era muito grande, porque além 
do engajmento tinha todo pes� de casa e de,muitàs outtas·��essoai 
que a procuravam como SOS. Nas horas dificeis, fazia ·muitas 
visitas, não 'era muito organizada, mas organizava muito· seu 
tempo. ,, 1 '" J �� ..

Q que foi Dolores para mim: eu a tinha como irmã 
aprendi muitas coisas com ela, por exemplo: saher ãceitar ·às 
pessoas como elas são, que ainda tem muito a dese)ar, valerizar 
às pequenas coisai das peisoas· e às minhas, isso porque às vezes 
a gente se sente tão desanimada que acha que não está fazendo 
nada e nisso ela sempre me ajudava, às vezes até esqu�ço que 
morreu e quando penso em conversar alguma coisa com ela e que 
lembro não ser mais possivél peço forças a Deus para aguêntar a 
barra, não no que queria conversar, mas·por saber que não é mais 
possivél. 

Fazer este trabalho relembrando às coisas para mim 
foi um grande sacrifício, mas foi bom porque vai ficar registrado 
esta História em algum l u g a' r . · - ..., ·.- ·· -

Para confir�ar tudo que disse acima e de seu 
circulo de amizade que tambem era incomparavel, basta lembrar de 
um ano de doença, que ,nunca se _8hegava em sua casa que n�o 



tivesse pelo m��os cinco p�ssoas, porque m4ftas vezes a casa 
fi��va chêia no d�a de sua viigem, missa da esperança e missa Jd� 

.. � I ,, •'• <..., -J .. 
" " .,. -

: 1 • 

30 dias nem se fala, que o número de pessoas era tanto.que.não se 
11J,. ,, 1 ,:.:,. , • , :.  ......... \,,- �.e,\,, >'-

imaginava que lea tivesse ta8tRs irmãos em Cristo como vimos 
• ' ti ·. - r1h L. 1 � C. i1TT1t• " •hh,� 

nestes dias.

pessoa tenha 
fraternidade 
do dia-dia. 

Que sua alma lá junto do Pai, peça-o para que cada 
,., r �- · ,,-..�, -:,Cr

tambem este espírito de simplicidade amor e 
como era o seu, que sigam seu exemplo na caminhada 

Terminando este depoimento, não posso deixar de 
dizer em sua memória, o que tanto gostava: 

Op/Macs89 

"0HI TRABALHADOR 
. . 

' 

SEM .TEU LABOR FECWNDP 
" , 1 - ' 

E SEM TI, O QUE SERA DO MUNDO 
.' . 

CONHECE AGORA TEU VALOR 
, ,.j 

l l ,· -

OH! JRABALHADORq 
I ,. • 1 .. '' \ 

Fortaleza, 15 de Outubro de 1989. 
'• 
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In Memoríam - do Relatório anual do CETRA - 1988 



1 N M E M O R 1 A M 
. .

Iniciamos este novo ano de trabalhe, co111 c1 angústia de1 certeza de qlle 

sofremos uma perda irrepariivel. Perdemos a querida Dolo1·es: companheira de todas

as horas e de todos os embates. Companheira que entregou-se oor inteiro â su� fé 

e a sua luta. Cornpanheirá que deu o melhor d� sua vitalidade-e juventude â JOC,

que deu o melhor de sua maturidade e lucidez à l'astoral Ouerãria. C.omoanhe,ra que 

juntamente conosco fundou o CETRA e pertenceu enquanto pode ao seu Conselho D�re 

tor. 

lemos Cl'l"tez.i dv que nudu lH'L·e11c.litiri1 o v,1110 que.· de1xuu.1 Mt1'.. La111bé!111 -e�. 
1 

tamos certos de que est.c1rã St!mpr(: rre·senw. c•11quc1nt(J nouver uiquma lutil qu� oc· 
sentido à nossa vidi,. Al�1uns fí1osofo� af1r111t1111 que· a lt:' é: o dt·�v,1c, <J<1 <1US.(!r1t�, F-

porque ama o ausente a fé se alimenta cie sí1nbolos. Então é isso: Doiores e um 
simbolo que alimenta nossa fé. Fé no ho111c111. 16 ni.1 v1d.i, feno qut.• viril. 

Dolores, PRESENTE !



ANEXO Nl2 12 

Depoimento da Dru Cleonice Fariai> Borges ( irmã de 

Dolores) lj_ do por ocasião do 22 anivérsario de auseneia 

física de DOLORES. 



HÓje está completando 2 anos da �usê�cia f!sica àa 
-

Dàdá entre nós,mas para mim ela foi viajar para Europa e não 

voltou. Até o momento ainda não me acostumei com a idéia da 

11 ida, Viagem para casa do Pai" coroo ela sempre �zia quando 

falecia alguém. 

Apesar de nossas opinioes, temperamentos terem si

dos sempre opostos mesmo assim terminava.mos nos entendendo

Honro-me de tê-la tido como irmã, amiga ,e até mãe li Devo o 

que sou e possuo a ela. Como todos sabem foi ela quem educou

as três irmãs mais jovens : Ri ta de cássia, Maria do Cármo 

(maducarmo ) e eu. 

Sou testemunha de que a Vida e enfermidade dá Dad� 

foi de renúncia, reflexão,doaçãô, metamorfose, múdánça, von -

tade de acertar ••aos troncos e barrancos". 

Dadá aproveitava de tudo,para tirar um ponto positivo e êonse-
' 

suir a paz na familia,nos movimentos e entre amigos. Visitava 

à todos, se canalizava , sintonizava, fazia uma interação com 
• .. ' t • 

a família , na rua, bairro, cidade no interior , nac:tonal e 

internacionalmente. Ela era incrívelJ ••• aind� estou para 

conhecer uma pessoa tão comunicativa como Dadá. 

Como prova disto , temos aquele ouaqrg dos II Cirineus 11 cheio 
• 1' • 

de assinaturas com os respectivos endereços. E como testemunho 
. . ' 

de que existe a continuidade do que ela plantou, recentement� 
# 

.... . 

.... 

pelo Natal recebemos telefotti.emas ,cartões interestaduais e 

até do exterior. Gostaria de citar nomes e trechos de cartas· 



recebidas mas o tempo não permite. 

Quero renovar nossos agradecimentos todos VOGTes '

e aos que espiritualmente, tenho certeza estão e1n sintonia 

conosco nêste dia. Também agradecer a D.Aloisia,pela processo

de beatificação da Dadá que está tentando encaminhar · e a 

Antonio Carlos com sua autêntica tese. Ainda agradecimentos 

a equipe de Reflexão Operária que fez a preparação da missa , 

à Irmã Imelda e comunidade que nos cederam a Capela e aos 

sacerdotes concelebrantes. 

Finnlli.0un.do faço um apêlo : estamos preeisando de ora

ções para nossa família e nosso querido Brasil: 

Obrigada à todos , Cleonice ( CleÓ) 
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